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Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in de autonome provincie Gorno-
Badachsjan van Tadzjikistan
(2022/2753(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Tadzjikistan,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

– gezien het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing,

– gezien de 12e jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en Tadzjikistan,

– gezien de verklaring van de EU over de meest recente ontwikkelingen in de autonome 
provincie Gorno-Badachsjan in Tadzjikistan tijdens de 1375e plenaire vergadering van 
de Permanente Raad van de OVSE in Wenen op 26 mei 2022,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de delegatie van de Europese Unie in 
Tadzjikistan en de ambassades van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten van Amerika van 18 mei 
2022 over de ontwikkelingen in de autonome provincie Gorno-Badachsjan,

– gezien de gezamenlijke brief van de speciale rapporteurs van de VN aan de regering van 
Tadzjikistan van 11 maart 2022,

– gezien de verklaring van de speciale rapporteur van de VN voor 
minderheidsvraagstukken van 20 mei 2022,

– gezien de eerdere verslagen en verklaringen van de speciale VN-rapporteur over de 
situatie op het gebied van de mensenrechten in Tadzjikistan,

– gezien de resultaten van de universele periodieke doorlichting van Tadzjikistan, door de 
VN-Mensenrechtenraad goedgekeurd op 23 maart 2022,

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

A. overwegende dat er in mei 2022 protesten uitbraken in de autonome provincie Gorno-
Badachsjan (de GBAO), na maandenlange vervolging van plaatselijke bewoners na 
demonstraties in november 2021; overwegende dat rechtshandhavingsinstanties 
overgingen tot gewelddadig optreden op een moment waarop Tadzjiekse burgers in de 
GBAO op vreedzame wijze hun recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
vergadering uitoefenden om te protesteren tegen wandaden tegen hun gemeenschap;
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B. overwegende dat een groep rechtshandhavers op 25 november 2021 Goelbiddin 
Zijobekov heeft gefolterd en gedood, een jonge man die behoorde tot de Pamiri-
minderheid, die zij ervan beschuldigden een plaatsvervangend openbaar aanklager te 
hebben aangevallen; overwegende dat er na zijn dood op vreedzame wijze werd 
geprotesteerd door burgers die eisten dat onderzoek zou worden ingesteld naar de 
omstandigheden van de moord, dat het grootste deel van de in Choroegh gelegerde 
militairen zich zou terugtrekken, dat de controleposten van het leger in Choroegh 
ontmanteld zouden worden en dat de kort daarvoor benoemde gouverneur Alisjer 
Mirzonabotov uit zijn functie zou worden ontheven; overwegende dat de politie in 
reactie op deze protesten op een menigte heeft geschoten, waarbij diverse 
demonstranten werden gedood en vele anderen gewond raakten;

C. overwegende dat de regering en de leiders van de protesten van november 2021 tot mei 
2022 hebben geprobeerd om via onderhandelingen tot een oplossing voor de crisis te 
komen; overwegende dat er sinds 16 mei 2022 weer wordt gedemonstreerd omdat er 
nog steeds geen onderzoek is ingesteld naar de moord op Goelbiddin Zijobekov in 
november 2021;

D. overwegende dat de Tadzjiekse autoriteiten stellen dat de demonstraties georganiseerd 
worden door criminele groepen die banden hebben met terroristische organisaties; 
overwegende dat de politie met geweld demonstraties heeft uiteengeslagen en dat zij 
daarbij gesteund werd door militairen uit de hoofdstad Doesjanbe; overwegende dat de 
Tadzjiekse autoriteiten op 18 mei 2022 een speciale “antiterrorisme-operatie” hebben 
aangekondigd en dat er berichten zijn dat er traangasgranaten tegen demonstranten zijn 
ingezet en dat er met scherp op demonstranten is geschoten;

E. overwegende dat mensenrechtenorganisaties de Tadzjiekse autoriteiten ervan 
beschuldigen de fundamentele mensenrechten te schenden en zich daarbij baseren op 
meldingen van foltering van gedetineerden, ontvoeringen en plundering door 
rechtshandhavingsinstanties; overwegende dat tijdens de gewelddadigheden diverse 
mensen om het leven zijn gekomen en dat er meldingen zijn van vermeende 
buitengerechtelijke executies; overwegende dat de Tadzjiekse politie in verband met de 
demonstraties een aanzienlijk aantal inwoners van Gorno-Badachsjan gevangen heeft 
gezet;

F. overwegende dat de onafhankelijke media en maatschappelijke organisaties steeds 
vaker het slachtoffer zijn van intimidatie, willekeurige detentie en aanvallen; 
overwegende dat Oelfatchonim Mamadsjoeva, een belangrijke vertegenwoordigster van 
de Pamiri-minderheid, onafhankelijk journaliste en burgerrechtenactiviste, willekeurig 
is gearresteerd en ervan beschuldigd wordt publiekelijk te hebben aangedrongen op 
geweld om de regering te dwingen het constitutioneel bestel te wijzigen; overwegende 
dat zij hiervoor 15 jaar gevangenisstraf zou kunnen krijgen; overwegende dat de politie 
haar zaak als “geheim” heeft aangemerkt, waardoor het onmogelijk is om het verloop 
ervan te volgen;

G. overwegende dat de vrijheid van de media en de vrijheid van meningsuiting in het land 
sinds 2015 stelselmatig onder druk staan en dat het recente geweld in de GBAO ertoe 
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heeft geleid dat de media geen verslag meer uitbrengen van gebeurtenissen omdat zij 
vrezen voor sluiting of alleen nog maar over gebeurtenissen berichten vanuit het 
gezichtspunt van de overheid, onder meer in de vorm van lastercampagnes tegen 
inwoners van de provincie; overwegende dat een rechtbank in Doesjanbe onlangs twee 
onafhankelijke bloggers, Daleri Imomali en Abdoello Ghoerbati, tot twee maanden 
hechtenis heeft veroordeeld hangende de rechtszaak die tegen hen is aangespannen 
omdat zij verdacht worden van samenwerking met verboden organisaties en politieke 
partijen en van mishandeling van een politieagent;

H. overwegende dat ten minste 13 leden van de maatschappelijke organisatie “Commissie 
44”, waaronder Manoetsjehr Choliknazarov, de directeur van de vereniging van 
advocaten van Pamir, en Faromoez Irgasjov en Choersand Mamadsjoev, op 28 en 29 
mei 2022 in de GBAO gevangen werden gezet op basis van valse aanklachten;

I. overwegende dat de centrale regering in mei de toegang tot internet en mobiele 
netwerken in de GBAO heeft geblokkeerd; overwegende dat de toegang tot internet en 
mobiele netwerken in november ook reeds werd geblokkeerd en pas eind maart 
gedeeltelijk werd hersteld, waardoor de inwoners van de GBAO het vier maanden 
zonder internet moesten stellen; overwegende dat dit ertoe heeft geleid dat de 
communicatie van internationale maatschappelijke organisaties met de regio uiterst 
moeizaam is en de bevolking van de regio het recht op toegang tot informatie wordt 
ontzegd;

J. overwegende dat het grootste deel van de bevolking van de GBAO tot taalkundige en 
religieuze minderheden behoort; overwegende dat de GBAO van oudsher gekenmerkt 
wordt door een relatief sterk en goed ontwikkeld maatschappelijk middenveld en een 
relatief sterke en goed ontwikkelde niet-gouvernementele sector; overwegende dat de 
intimidatie en vervolging door de Tadzjiekse autoriteiten in het GBAO sinds 2012 
enkele malen uitgemond zijn in gewelddadige confrontaties tussen de bevolking en het 
leger; overwegende dat de autonome provincie onder de huidige president, Emomali 
Rahmon, geleidelijk onder de volledige controle van de Tadzjiekse autoriteiten is 
komen te staan, doordat plaatselijke leiders uit de regering zijn gezet en 
maatschappelijke organisaties en vooral journalisten worden onderdrukt;

K. overwegende dat de GBAO de armste regio van Tadzjikistan is, het hoogste 
werkloosheidspercentage heeft en kampt met een ongelijke verdeling van de inkomsten 
uit de exploitatie van edelsteenmijnen, de belangrijkste natuurlijke hulpbron van de 
provincie; overwegende dat de GBAO economisch zwaar getroffen wordt door de 
illegale, niet-gerechtvaardigde en niet-uitgelokte aanvalsoorlog van Rusland tegen 
Oekraïne en de economische sancties die naar aanleiding daarvan zijn vastgesteld;

1. betreurt ten zeerste het verlies van mensenlevens in de GBAO en veroordeelt met klem 
de gewelddadige manier waarop de Tadzjiekse autoriteiten in november 2021 en mei 
2022 demonstranten, journalisten, bloggers, advocaten en activisten hebben onderdrukt 
wegens het uiten van hun mening en het voeren van vreedzaam protest; spreekt zijn 
ernstige bezorgdheid uit over de verslechterende mensenrechtensituatie in de GBAO;



RC\1259945NL.docx 6/8 PE733.817v01-00 }
PE733.819v01-00 }
PE733.820v01-00 }
PE733.023v01-00 }
PE733.826v01-00 }
PE733.830v01-00 } RC1

NL

2. dringt er bij de regering van Tadzjikistan op aan in de GBAO en in de rest van het land 
de mensenrechten en fundamentele vrijheden te eerbiedigen en te beschermen, 
waaronder het recht op leven en de vrijheden van vreedzame vergadering, vereniging, 
meningsuiting en de media, in overeenstemming met het internationaal recht; roept de 
Tadzjiekse autoriteiten ertoe op zich te onthouden van buitensporig geweld tegen 
demonstranten en van gerichte intimidatie ten aanzien van inwoners van de GBAO;

3. laakt alle pogingen om mediapersoneel, mensenrechtenactivisten, onafhankelijke 
advocaten en het maatschappelijk middenveld te intimideren of zich te mengen in hun 
legitieme werk, en roept de Tadzjiekse autoriteiten op een einde te maken aan alle 
pesterijen jegens hen zodat zij hun werk kunnen uitvoeren zonder enige belemmering of 
angst voor represailles;

4. verzoekt de Tadzjiekse autoriteiten om alle willekeurig opgesloten personen 
onmiddellijk vrij te laten en alle aanklachten tegen hen in te trekken, en een einde te 
maken aan de politieke vervolging van mensenrechtenactivisten en invloedrijke 
aanhangers van de demonstranten, waaronder Oelfatchonim Mamadsjoeva, Daleri 
Imomali, Abdoello Ghoerbati, Manoetsjehr Choliknazarov, Faromoez Irgasjov, 
Choersand Mamadsjoev, Tsjorsjanbe Tsjorsjanbiev en Amriddin Alovatsjojev;

5. vraagt de Tadzjiekse autoriteiten gevolg te geven aan de eis van de vreedzame 
demonstranten en onmiddellijk een doeltreffend en onafhankelijk onderzoek in te 
stellen naar de gewelddadige confrontaties in de GBAO tijdens en na de protesten van 
mei 2022 en november 2021, met name naar het gebruik van geweld door 
rechtshandhavingsvertegenwoordigers, de dood van burgers en de berichten over 
vermeende marteling door de veiligheidstroepen - waaronder vermeende 
buitengerechtelijke executies van vreedzame demonstranten en reguliere bewoners van 
verschillende dorpen in de GBAO -, alsook naar de moord op Goelbiddin Zijobekov op 
25 november 2021; dringt erop aan dat alle verantwoordelijken voor de rechter worden 
gebracht en dat de slachtoffers schadeloos worden gesteld;

6. benadrukt hoe belangrijk het recht op een eerlijk proces is, en verzoekt de Tadzjiekse 
autoriteiten te stoppen met het aanmerken van onderzoeken en vervolgingen als 
“geheim”; dringt er bij de Tadzjiekse autoriteiten op aan strafpleiters en activisten 
toegang te verlenen tot eerlijke, open en transparante gerechtelijke procedures, te zorgen 
voor materiële bescherming en procedurele waarborgen in overeenstemming met de 
internationale verplichtingen van Tadzjikistan, en toestemming te verlenen aan 
internationale organisaties om alle gemelde schendingen van de mensenrechten en de 
menselijke waardigheid opnieuw te onderzoeken; benadrukt dat alle personen die in 
verband met de protesten en de situatie in de GBAO worden vastgehouden, beschermd 
moeten worden tegen foltering en mishandeling, vrije en onbelemmerde toegang 
moeten hebben tot een advocaat van hun keuze en tot onafhankelijke artsen, en vrij 
moeten kunnen communiceren met hun familieleden, in overeenstemming met het 
internationaal recht; herinnert eraan dat de erkenning van schuld die in het kader van 
foltering is verkregen, een schending vormt van het recht op een eerlijke rechtsgang en 
een eerlijk proces en zonder uitzondering verboden is;
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7. spoort de Tadzjiekse autoriteiten ertoe aan om de communicatiemogelijkheden en 
onbeperkte internettoegang in de GBAO volledig te herstellen teneinde inwoners 
toegang te verschaffen tot informatie, en om in de toekomst geen 
communicatieverbindingen meer te verbreken; verzoekt de Tadzjiekse autoriteiten een 
einde te maken aan de desinformatie over de protesten en ontwikkelingen in de GBAO 
die wordt verspreid op de staatstelevisie;

8. dringt er bij de Tadzjiekse autoriteiten op aan internationale humanitaire en 
mensenrechtenorganisaties onmiddellijke, onbeperkte en onvoorwaardelijke toegang te 
verlenen tot de GBAO, met inbegrip van het Rushon-district, zodat zij toezicht kunnen 
houden op de situatie, mensenrechtenschendingen kunnen documenteren en bijstand 
kunnen verlenen aan de slachtoffers; verzoekt de Tadzjiekse autoriteiten alle speciale 
rapporteurs van de VN uit te nodigen en uitvoering te geven aan de door internationale 
en regionale organen gedane aanbevelingen, met inbegrip van diegene die door een 
groep speciale VN-rapporteurs in maart 2022 zijn uitgebracht;

9. roept de Tadzjiekse autoriteiten op om de toegang tot de GBAO voor inwoners te 
heropenen, de vervoersroutes naar de hele provincie open te houden, en alles in het 
werk te stellen om een daar ontluikende humanitaire crisis een halt toe te roepen door 
goederen en medische zorg te verstrekken aan de bevolking;

10. dringt er bij Tadzjikistan op aan om te goeder trouw tegemoet te komen aan de 
verzuchtingen van inwoners van de GBAO en om met hen en vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld, zoals “Commissie 44”, een constructieve dialoog aan 
te gaan teneinde een duurzame regeling en een vreedzame toekomst voor de provincie 
tot stand te brengen, alsook om conflictpreventiemaatregelen te treffen die voldoen aan 
de internationale mensenrechtennormen;

11. sluit zich aan bij de oproep van de speciaal rapporteur van de VN voor 
minderhedenkwesties, Fernand de Varennes, om een einde te maken aan de 
onderdrukking van de Pamiri-minderheid in de GBAO en om hen te beschermen; 
herinnert eraan hoe belangrijk het is internationale normen inzake de non-discriminatie 
en de bescherming van inheemse en minderheidsbevolkingsgroepen toe te passen in 
Tadzjikistan, met name op het gebied van onderwijs, gezondheid, cultuur en 
bedrijfsleven;

12. benadrukt dat de legitieme strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme niet mag 
worden gebruikt als voorwendsel om oppositieactiviteiten te beteugelen, de vrijheid van 
meningsuiting te belemmeren of de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te 
ondermijnen; wijst er andermaal op dat de fundamentele vrijheden van alle Tadzjiekse 
burgers moet worden gegarandeerd, en dat de rechtsstaat moet worden gehandhaafd;

13. beklemtoont dat het vrije, onafhankelijke werk van maatschappelijke organisaties en de 
media een hoeksteen vormt van democratische samenlevingen; verzoekt de Commissie, 
de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de lidstaten daarom meer steun te 
verlenen aan het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke niet-gouvernementele 
organisaties, mensenrechtenactivisten en onafhankelijke media die actief zijn in 
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Tadzjikistan, met name door het ter beschikking stellen van financiering en noodvisa 
voor personen die bescherming nodig hebben;

14. roept de EU-delegatie en de nationale diplomatieke vertegenwoordigingen in 
Tadzjikistan ertoe op de situatie en processen ter plaatse nauwlettend te volgen, zaken 
tegen mensenrechtenactivisten publiekelijk aan de kaak te stellen, slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen te ondersteunen en erop toe te zien dat onafhankelijke 
onderzoeken worden gevoerd;

15. verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV), en de lidstaten om de kwestie van de 
mensenrechten in Tadzjikistan en de GBAO te blijven aankaarten bij internationale 
organisaties, zoals de VN; spoort de Tadzjiekse autoriteiten aan te zorgen voor een 
behoorlijke follow-up en tenuitvoerlegging van de aanbevelingen die voortvloeien uit 
de universele periodieke doorlichting;

16. verzoekt de VN en de EU nauwlettend toe te zien op het functioneren van de rechtsstaat 
in Tadzjikistan, vooral met betrekking tot de vrijheden van vergadering, vereniging en 
meningsuiting, zelfs in veiligheidsgerelateerde crisissituaties; vraagt de EU-delegatie in 
Dushanbe om een actieve rol te blijven vervullen bij het oplossen van deze crisis; roept 
de HV/VV en de EDEO ertoe op deze kwesties aan te kaarten bij de Tadzjiekse 
autoriteiten, met name in het kader van de volgende mensenrechtendialoog tussen de 
EU en Tadzjikistan, en alle nodige diplomatieke maatregelen te nemen om de 
eerbiediging van de mensenrechten door de Tadzjiekse autoriteiten daadwerkelijk te 
bevorderen;

17. vraagt de Raad, de EDEO, en de Commissie ervoor te zorgen dat mensenrechten- en 
maatschappelijke organisaties in het kader van alle dialogen tussen de EU, de lidstaten 
en Tadzjikistan worden geraadpleegd, en vraagt hen tevens de toezegging van de EU 
met betrekking tot gendermainstreaming waar te maken;

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


