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VOORWOORD VAN DE HOGE VERTEGENWOORDIGER/VICE-VOORZITTER  

De publicatie van het Jaarverslag van de EU over mensenrechten en democratie in de wereld in 

2012 stemt tot grote voldoening. Dit verslag brengt ons werk op het gebied van de mensenrechten 

in alle externe betrekkingen van de EU in kaart en belicht onze voornaamste verwezenlijkingen. Het 

biedt ook sturing voor onze toekomstige werkzaamheden en wijst gebieden aan waarop dringend 

vooruitgang moet worden geboekt.  

 

De mensenrechten zijn de rode draad die door al onze externe acties loopt. De EU is gebouwd op 

het engagement om deze waarden binnen onze Unie en in de hele wereld te vrijwaren. Overal waar 

ik ga, komen de mensenrechten ter sprake, zowel in officiële gesprekken met regeringen als in 

gesprekken met het maatschappelijk middenveld en ngo's. 

 

2012 was een mijlpaal voor de mensenrechten in de externe betrekkingen van de EU. Op 25 juni 

heeft de Unie het strategisch kader voor mensenrechten en democratie aangenomen, de allereerste 

reeks beginselen en doelstellingen om onze werkzaamheden bij de bevordering van mensenrechten 

in de hele wereld te sturen. 

 

Het strategisch kader gaat vergezeld van een actieplan, dat waarborgt dat onze goede voornemens in 

tastbare resultaten worden omgezet. Met deze aanpak kon reeds grote vooruitgang worden geboekt. 

Door van de afschaffing van de doodstraf een prioriteit te maken en door voortdurend lobbyen van 

de EU, bijvoorbeeld, hebben wij de aanneming van een resolutie van de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties over een wereldwijd moratorium kunnen bewerkstelligen.  

 

Vorig jaar heeft de EU honderden projecten ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die 

de democratie willen versterken gefinancierd via het Europees instrument voor democratie en 

mensenrechten. Wij hebben ook het Europees Fonds voor Democratie in het leven geroepen om 

snelle en flexibele steun te bieden aan kleinschalige ngo's. Als resultaat daarvan kunnen overal ter 

wereld meer mensen doeltreffend werk maken van het beschermen van de fundamentele rechten en 

vrijheden.  
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Om tot meer tastbare resultaten te komen, actualiseren en verbeteren wij voortdurend onze 

werkzaamheden ter bevordering van de democratie. Mede door een systematischer follow-up van 

verkiezingswaarnemingsmissies kunnen onze aanbevelingen in werkelijke hervormingen worden 

omgezet. 

De vooruitgang die vorig jaar in vele landen van de wereld is geconstateerd, is overal een bron van 

inspiratie voor mensen om op te komen voor hun rechten en de strijd voort te zetten. Het verheugt 

mij zeer dat de EU deze heeft kunnen steunen. 

Wij mogen echter niet op onze lauweren gaan rusten. Dagelijks doen verhalen en beelden van groot 

leed ons beseffen dat er dringend verdere actie moet worden ondernomen. Het actieplan zal ons 

helpen verdere vooruitgang te boeken.  

Om het engagement van de EU te concretiseren, heb ik vorig jaar een speciale vertegenwoordiger 

voor de mensenrechten aangesteld, namelijk de heer Stavros Lambridinis. Hij is onvermoeibaar 

bezig met het uitdragen van de boodschap van de EU, het stimuleren van vooruitgang en het bieden 

van inspiratie en steun aan degenen die overal ter wereld de mensenrechten bevorderen. Wij hadden 

ook het geluk om bij onze werkzaamheden gebruik te kunnen maken van de deskundigheid en 

plaatselijke kennis van ngo's, maatschappelijke organisaties en specialisten. De mensenrechten 

betreffen individuele vrijheden en het zijn individuele personen die uiteindelijk het verschil maken. 

 

In 2012 heeft de Unie de Nobelprijs voor de vrede ontvangen voor het bevorderen van vrede, 

verzoening, democratie en mensenrechten in Europa. Deze erkenning is een grote eer voor ons 

allen. Ik geloof dat dit er ons ook toe moet aanzetten onze inspanningen op te voeren en 

noodlijdende volkeren over de hele wereld te helpen.  

 

Het jaarverslag vormt voor ons de basis waarop wij deze verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 

Het stelt ons in staat de vooruitgang op duidelijke, eenvoudige en systematische wijze in kaart te 

brengen en te bepalen waar het meest dringend verdere vooruitgang moet worden geboekt. Het zet 

ons ertoe aan door te gaan met dit belangrijke werk, en de mensenrechten, de fundamentele 

vrijheden en de democratie niet alleen tot een voorrecht van enkelen, maar tot een realiteit voor 

allen te maken. Ongeacht waar zij geboren zijn. 
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WOORD VOORAF 

De fundamentele kracht van de mensenrechten ligt in hun universeel karakter - een fundamentele 

waarheid die als een rode draad door dit laatste jaarverslag over mensenrechten en democratie in de 

wereld loopt.  

De mensenrechten zijn een bevestiging van ons gezamenlijk mens-zijn en stellen ons allemaal op 

gelijke voet. Zij herinneren ons eraan dat de strijd van één mens ergens ver weg ook onze eigen 

strijd is. De mensenrechtenbeweging voorziet ons ondertussen van de juridische ondersteuning en 

van de taal die nodig zijn om namens ieder individu strijd te leveren. Deze taal stelt ons in staat 

vrank en vrij tot de machtigen te spreken op een manier die bij ieder mens weerklank vindt - en kan 

dus mannen en vrouwen van om het even welke geloofsovertuiging over alle partij- en landsgrenzen 

heen voor de zaak winnen. 

 

De echte strijd om de mensenrechten wordt namelijk niet uitgevochten tussen verschillende 

culturele families. In elke maatschappij vertegenwoordigen de mensenrechten de "universele 

belangen van de machtelozen" versus het "relativisme van de machtigen": de belangen van de 

mishandelde vrouw versus het aanvoeren van de "traditionele gezinswaarden" door de echtgenoot 

die haar mishandelt; de belangen van een vervolgde activist versus het aanvoeren van "bijzondere 

veiligheidsredenen" door een repressieve staat. Misschien wel daarom wordt het universele karakter 

van de mensenrechten zo zelden in twijfel getrokken door slachtoffers van schendingen van de 

mensenrechten, maar zo vaak aangevochten door degenen die voor die schendingen 

verantwoordelijk zijn.  

 

Wat Europa meer dan 60 jaar geleden in dit debat heeft gebracht, waren de traumatische en alle 

aandacht opeisende ervaring van twee wereldoorlogen in één generatie en de ergste genocide die de 

wereld ooit heeft gezien. Europa - en de internationale gemeenschap - heeft besloten dat, waar ook 

ter wereld, dergelijke wreedheden "nooit meer" mochten gebeuren.  
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Vandaag richt de EU zich op de gedachte dat het universele karakter van de mensenrechten thuis 

begint, met een waakzaam oog op Europa's eigen problemen op het gebied van de mensenrechten, 

en op haar wil om deze aan te pakken met een scala van mechanismen, die geen plaats laat voor 

zelfvoldaanheid. Zij beseft ook dat haar verplichting om de mensenrechten te bevorderen en te 

beschermen haar grenzen te buiten gaat, en dus moet worden vervuld met alle mogelijke 

instrumenten en acties in het kader van haar buitenlands beleid. 

 

Om dat doel te bereiken, worden de instellingen van de EU in het nieuwe strategisch kader en 

actieplan voor de mensenrechten verplicht nog nauwer samen te werken om de grootst mogelijke 

samenhang en consistentie in ons beleid te garanderen. Wij verbinden ons ertoe alle instrumenten 

waarover wij in het kader van het buitenlands beleid beschikken, in te zetten - en het effect daarvan 

te evalueren - teneinde de mensenrechten optimaal te bevorderen en te beschermen. Met onze 

bilaterale partners overal ter wereld zullen wij ernaar streven onze interactie toe te spitsen op 

mensenrechten en democratie. Wij doen dit niet alleen door "met de vinger te wijzen" - hetgeen wij 

moeten doen wanneer zich grove schendingen van de mensenrechten voordoen - maar ook door "de 

hand te reiken" teneinde concrete steun en sturing te bieden bij de vervulling van de verplichtingen 

inzake mensenrechten. Wij streven er tevens naar om actieve, ondersteunende partners te zijn in alle 

regionale en multilaterale organisaties die tot taak hebben de mensenrechten te bevorderen en te 

beschermen. En we onderkennen dat zich, in de kern van ons mensenrechtenbeleid - op nationaal, 

uniaal, regionaal en multilateraal niveau - een sterk middenveld bevindt dat de onmisbare rol speelt 

van tegenwicht tegen de overheid, dat mensen de macht geeft hun rechten te kennen en te claimen, 

en waarvan de ruimte waarin het zonder vrees, verdenking of vervolging kan functioneren, moet 

worden beschermd.  

 

Dit jaarverslag brengt de werkzaamheden van de EU in het kader van het buitenlands beleid op het 

brede vlak van de mensenrechten in 2012 in kaart. Het allerbelangrijkste is dat het als kompas voor 

onze werkzaamheden in de komende jaren fungeert. Het moet ons tot leidraad dienen voor hetgeen 

moet worden gevrijwaard, hetgeen moet worden verbeterd, en hetgeen moet worden veranderd - 

zodat het mede de eerbiediging van de mensenrechten tot een universele werkelijkheid kan maken.  
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STRATEGISCH EU-KADER VOOR MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE 

Overzicht 

 

Op 25 juni 2012 heeft de EU een strategisch kader en een actieplan voor mensenrechten en 

democratie aangenomen, de eerste in hun soort. In deze documenten wordt de visie van de EU op 

haar mondiale mensenrechtenbeleid in de komende jaren uiteengezet en een gedetailleerde lijst van 

maatregelen geschetst die de EU zal nemen om deze doelstellingen in de praktijk te bevorderen. De 

aanneming van het strategisch kader en het actieplan is van bijzonder belang voor de partners in de 

rest van de wereld, zowel regeringen als ngo's, omdat hierin duidelijk de normen worden 

uiteengezet waar de EU echt werk van wil maken.  

 

In het strategisch kader wordt opnieuw bevestigd dat de EU vastbesloten is ervoor te zorgen dat de 

mensenrechten - hetzij burger- en politieke rechten, hetzij economische, sociale en culturele rechten 

- voor allen werkelijkheid worden door zich volledig achter de pleitbezorgers van vrijheid, 

democratie en mensenrechten in de hele wereld te scharen. In het strategisch kader wordt benadrukt 

dat de EU ernaar zal streven de mensenrechten te bevorderen op alle gebieden van haar externe 

optreden zonder uitzondering, zoals handel, investeringen, technologie, internet en andere 

elektronische telecommunicatiemiddelen, energie, milieu, maatschappelijk verantwoord onder-

nemen en ontwikkeling, alsmede in het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en de 

externe aspecten van werkgelegenheids- en sociaal beleid en het gebied van vrijheid, veiligheid en 

recht, met inbegrip van het terrorismebestrijdingsbeleid.  

 

In het kader worden de voornaamste prioriteiten, doelstellingen en methoden van de EU geschetst, 

die alle zijn bedoeld om de doeltreffendheid en de consistentie van het mensenrechtenbeleid van de 

EU in de komende tien jaar te verbeteren. Tevens wordt de nadruk gelegd op het belang van het 

gezamenlijk werken aan de bevordering van de mensenrechten, waarbij de lidstaten, het Europees 

Parlement, de Europese Commissie en de Raad betrokken zijn. Voorts wordt beklemtoond dat de 

EU belang hecht aan haar dialoog met een dynamisch en onafhankelijk maatschappelijk 

middenveld, zowel binnen als buiten de EU. 
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Het kader wordt aangevuld met een actieplan waarin 97 maatregelen worden opgesomd die de EU 

uiterlijk op 31 december 2014 zal uitvoeren. Deze maatregelen bestrijken alle aspecten van de 

mensenrechten, gaande van de uitroeiing van foltering tot de bestrijding van gedwongen huwelijken 

en de verdediging van de vrijheid van meningsuiting. Naast het voortzetten van werk dat reeds 

enkele jaren loopt - zoals de afschaffing van de doodstraf en de campagne voor uitroeiing van 

foltering - beoogt het actieplan initiatieven van de EU op nieuwe gebieden, zoals een centralere rol 

voor de bevordering van de mensenrechten bij ontwikkelingssamenwerking, bevordering van de 

vrijheid van meningsuiting op het internet en de voorkoming van staatloosheid.  

 

Het actieplan voorziet erin dat de EU verslag over haar vorderingen bij de uitvoering van de 

bepalingen ervan uitbrengt in het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld1. 

Bijgevolg is de structuur van dit verslag herzien, en wordt hierin de structuur van het actieplan 

gevolgd; elk hoofdstuk van deel A van dit verslag over het strategisch kader en het actieplan omvat 

een samenvatting van de uitvoering van het hiermee corresponderende deel van het actieplan tot nu 

toe. Uiterlijk eind 2012 moesten negen acties in het actieplan worden uitgevoerd2. Bij de verwezen-

lijking van bijna al deze doelstellingen is aanzienlijke vooruitgang geboekt (zie hieronder voor meer 

informatie over actie 3).  

 

                                                 
1 Actie 3: de EU-prestaties bij het nastreven van de doelstellingen van haar mensenrechten-

strategie vermelden in het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld. 
2 Acties 6(a), 6(d), 7, 14(a),16(a), 18(c), 23(a),25(b) en 30(b). 
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Op 25 juni 2012 heeft de Raad tevens het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de EU 

(SVEU) voor de mensenrechten aangenomen. De heer Stavros Lambrinidis, voormalig minister 

van Buitenlandse Zaken van Griekenland en vice-voorzitter van het Europees Parlement, heeft zijn 

ambt in september 2012 aanvaard. De SVEU voor de mensenrechten (de eerste SVEU na Lissabon 

aan wie een thematisch mandaat is verleend) heeft als opdracht te zorgen voor de samenhang, 

doeltreffendheid en zichtbaarheid van het mensenrechtenbeleid van de EU. De SVEU zal intern 

bijdragen aan de uitvoering van het strategisch kader en het actieplan voor de mensenrechten en van 

andere instrumenten zoals de EU-richtsnoeren inzake mensenrechten, teneinde tot een samen-

hangend beleid te komen. De SVEU zal tevens de dialoog over de mensenrechten met regeringen 

van derde landen, internationale en regionale organisaties en het maatschappelijk middenveld 

versterken, teneinde de doeltreffendheid en zichtbaarheid van het mensenrechtenbeleid van de EU 

te vergroten. In de laatste vier maanden van 2012 vertegenwoordigde de heer Lambrinidis de EU bij 

een aantal belangrijke internationale bijeenkomsten over de mensenrechten, waaronder de 

bijeenkomst van de OVSE inzake de implementatie van de menselijke dimensie in september, de 

67e zitting van de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN, en het VN-Forum 

over ondernemerschap en mensenrechten in december 2012. De speciale vertegenwoordiger is met 

de leiders van een aantal multilaterale en regionale organisaties (VN, RvE, OVSE, LAS, OIS, AU) 

en zijn ambtgenoten daarin bijeengekomen om nauwere samenwerking te bevorderen en de 

mensenrechtendoelstellingen van de EU vooruit te helpen. Tevens was hij voorzitter van de EU-

delegatie bij de 3e mensenrechtendialoog EU-Mexico in oktober en de 9e mensenrechtendialoog 

Afrikaanse Unie-EU. De heer Lambrinidis heeft een aantal officiële landenbezoeken verricht, 

waaronder één aan de Russische Federatie; tijdens dat bezoek opende hij het Forum van de civiele 

samenleving EU-Rusland in oktober in St. Petersburg, en speelde hij een leidende rol in de eerste 

vergadering van de task force EU-Egypte die op 14 november plaatsvond. Hij heeft ook intensief 

contact onderhouden met plaatselijke en internationale ngo's en mensenrechtenverdedigers in 

Brussel en de hele wereld.  
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In 2011 zijn de EU-delegaties, in nauwe samenwerking met de missies van de EU-lidstaten in de 

hele wereld, begonnen met de uitwerking van landenstrategieën op het gebied van mensen-

rechten; in 2012 heeft de Raad 48 van deze strategieën goedgekeurd, en nog eens 90 staan op het 

punt te worden aangenomen. In deze strategieën wordt een analyse van de mensenrechtensituatie in 

het betreffende land gegeven en worden bepaalde kwesties als prioriteiten voor actie van de EU 

aangemerkt. De strategieën zijn in overleg met het maatschappelijk middenveld opgesteld en leggen 

een richtinggevend kader vast, zowel voor het politieke optreden van de EU als voor haar financiële 

bijstand aan derde landen; de opstelling van mensenrechtenstrategieën voor alle landen vormt dus 

een belangrijke stap op weg naar het doel, namelijk ervoor te zorgen dat de mensenrechten op 

praktische en gerichte wijze centraal staan in de externe betrekkingen van de EU. De werkzaam-

heden betreffende de uitvoering van de strategieën zijn reeds van start gegaan, en de eerste 

uitvoeringsverslagen moeten begin 2013 binnenkomen. 

 

Overeenkomstig de aanneming van het strategisch kader heeft de EU een aantal maatregelen 

genomen om haar werkmethoden op het gebied van mensenrechten efficiënter en systematischer 

te maken. Alle 140 EU-delegaties en -kantoren en de 15 GVDB-missies en -operaties beschikken 

thans over contactpunten voor mensenrechten en democratie. Tevens zijn in 101 landen 

verbindingsfunctionarissen voor mensenrechtenverdedigers benoemd. De Raadsgroep rechten van 

de mens (COHOM) heeft de frequentie van haar vergaderingen opgevoerd. De Gemengde Groep 

mensenrechten van de Commissie, waarin de EDEO en diensten van de Commissie zitting hebben, 

is verscheidene malen bijeengekomen om op de uitvoering van het actieplan toe te zien. In 

april 2012 is een Contactgroep mensenrechten op hoog niveau tussen het Europees Parlement en 

de EDEO opgericht, die als forum voor regelmatige contacten tussen leden van het EP en hoge 

ambtenaren van de EDEO over mensenrechtenkwesties moet fungeren.  
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Als wij naar de gebeurtenissen in de hele wereld kijken, was een bijzonder verontrustende tendens 

in 2012 de inkrimping van de beschikbare ruimte voor het maatschappelijk middenveld in veel 

derde landen, die vaak kon worden toegeschreven aan vastbeslotenheid om de verbreiding van door 

de Arabische lente geïnspireerde revoluties te voorkomen, in combinatie met het besef dat het 

internet in toenemende mate in staat is een aanzet te geven tot verzet tegen onderdrukkende 

regimes. Maatschappelijke organisaties kregen steeds vaker te maken met ernstige inperkingen van 

de vrijheid van meningsuiting en vereniging, zoals extreem kostbare registratie- en rapportage-

vereisten, zeer beperkende voorschriften tot regulering van buitenlandse financiering, verboden 

voor ngo's om deel te nemen aan politieke activiteiten of contacten te onderhouden met buiten-

landers, een agressief gebruik van de wetgeving inzake smaad tegen ngo's of een volledig verbod op 

het functioneren van ngo's. De EU was ernstig verontrust over deze tendens. Zij is, hetzij via 

vertrouwelijke diplomatieke kanalen, hetzij via openbare verklaringen, opgetreden in een aan-

zienlijk aantal gevallen waarin activisten uit het maatschappelijk middenveld of mensenrechten-

verdedigers met intimidatie of bestraffing werden geconfronteerd. De EU is de ontwikkeling van 

een actieve en onafhankelijke civiele samenleving in de hele wereld blijven steunen, met name via 

het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR), dat in 2012 in meer dan 

100 landen financiële steun heeft verleend aan mensenrechtenverdedigers en activisten van de 

civiele samenleving. In oktober 2012 heeft de Commissie een mededeling aangenomen met de titel 

"Aan de basis van democratie en duurzame ontwikkeling: het maatschappelijke engagement van 

Europa in de externe betrekkingen" 1, waarin de EU zich voorneemt meer steun te verlenen aan 

maatschappelijke organisaties in partnerlanden, zodat zij hun rol bij de verlening van sociale 

diensten, transparantie, goed bestuur en pleitbezorging ten volle kunnen spelen, en tot beleids-

vorming kunnen bijdragen. Meer steun voor het maatschappelijk middenveld is ook een kern-

element van het hernieuwde nabuurschapsbeleid van de EU. Daartoe heeft de EU de nabuurschaps-

faciliteit voor het maatschappelijk middenveld ingesteld, en in 2012 en 2013 22 miljoen euro steun 

aan het maatschappelijk middenveld in landen van het Zuidelijk Nabuurschap toegewezen.  

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:NL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
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In oktober is ook het Europees Fonds voor Democratie (EFD) ingesteld. Het EFD heeft de vorm 

van een autonome privaatrechtelijke stichting en is bedoeld om activisten voor de democratie die 

vechten voor een democratische overgang in het Europees Nabuurschap en daarbuiten te steunen. 

Het EFD is geen instrument van de Europese Unie, maar zal een aanvulling vormen op bestaande 

EU-instrumenten, waaronder het EIDHR, door snelle en flexibele steun te bieden aan actoren, zoals 

niet-geregistreerde ngo's en opkomende activisten voor de democratie, die thans slechts over 

beperkte toegang tot steun van de EU beschikken. 

 

De gedenkwaardige doorbraak voor de democratie en de mensenrechten die in 2011 in het 

Zuidelijk Nabuurschap plaatsvond, werd in 2012 in verscheidene landen gevolgd door 

verkiezingen in overeenstemming met democratische normen, maar hardnekkige obstakels voor de 

consolidatie van het proces van democratische overgang zijn blijven bestaan. Uit herhaalde massale 

demonstraties - vaak vergezeld van hardhandig politieoptreden - bleek de aanhoudende frustratie 

van de burger over het feit dat burgerrechten en politieke rechten nog altijd niet ten volle konden 

worden uitgeoefend, en over de beperkte toegang tot economische en sociale rechten, wat tot uiting 

kwam in hoge werkloosheids- en armoedecijfers. Om het partnerschap tussen de EU en de landen 

en samenlevingen van het Zuidelijk Nabuurschap te versterken heeft de EU in 2011 het beginsel 

"meer voor meer" aangenomen, in het kader waarvan meer steun zal worden verleend aan 

partnerlanden die zich inzetten voor de opbouw van een diepgaande en duurzame democratie. In 

2012 heeft de EU dit in praktijk gebracht door middel van de instelling van toewijzingen in het 

kader van de steun voor partnerschap, hervormingen en inclusieve groei (SPRING), tot een bedrag 

van 390 miljoen euro voor 2011-2012. Voorts hebben de EU en de Raad van Europa een 

gezamenlijk programma betreffende "Versterking van de democratische hervormingen in het 

Zuidelijk Nabuurschap" aangenomen, dat de landen van het Zuidelijk Nabuurschap in staat zal 

stellen te putten uit de deskundigheid van de Raad van Europa op het gebied van bescherming van 

mensenrechten en democratie. Er zijn EU-task forces op hoog niveau met Tunesië, Jordanië en 

Egypte opgericht om politieke steun te verlenen voor het democratische overgangsproces en 

nauwere betrokkenheid bij de volken, regeringen en ontwikkelingsactoren in die landen. 

Vrouwenrechten zijn in de regio een bijzondere uitdaging gebleven. Als reactie heeft de EU een 

regionaal programma van 7 miljoen euro ingesteld om vrouwen in politiek en economisch opzicht 

sterker te maken; dit programma zal door UN Women worden uitgevoerd. 
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Het beginsel "meer voor meer" is ook in het Oostelijk Nabuurschap toegepast, met de instelling 

van het integratie- en samenwerkingsprogramma voor het Oostelijk Partnerschap in juni, in het 

kader waarvan meer financiële steun beschikbaar zal worden gesteld aan landen die maatregelen 

nemen om een diepgaande en duurzame democratie tot stand te brengen.  

 

De EU heeft getracht voor bescherming van de mensenrechten te zorgen en schendingen van het 

internationaal humanitair recht in situaties van gewapend conflict te voorkomen. Twee in het oog 

springende voorbeelden waren Syrië en Mali. In 2012 is de situatie in Syrië verslechterd tot een 

steeds gewelddadiger conflict vergezeld van een humanitaire crisis, terwijl in Mali een staatsgreep 

en de activiteiten van extremistische gewapende groepen tot grove schendingen van de mensen-

rechten hebben geleid. In antwoord op de wijdverbreide en systematische schendingen van de 

mensenrechten en het internationaal humanitair recht in Syrië heeft de EU de bilaterale samen-

werking opgeschort en sancties opgelegd, waaronder de opschorting van alle bestaande EIB-

operaties in het land, omvangrijke humanitaire hulp verleend aan vluchtelingen en door de crisis 

getroffen personen in Syrië, en in de Verenigde Naties het voortouw genomen bij de veroordeling 

van schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht door het Syrische 

regime. De EU heeft onderstreept dat zij steun verleent aan internationale onderzoeken naar 

vermoedelijke misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, en aan verwijzing naar het 

Internationaal Strafhof indien deze kwesties op nationaal niveau niet adequaat worden afgehandeld. 

In Mali heeft de EU ernaar gestreefd haar steun voor het maatschappelijk middenveld te versterken 

en de ontwikkelingshulp te herschikken om vredesinitiatieven te ondersteunen. De EU heeft tevens 

een aantal verklaringen aangenomen waarin het belang van blijvende toegang van humanitaire 

hulpverleners tot het gehele land en eerbiediging van de mensenrechten door alle partijen wordt 

onderstreept. 
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De EU is blijven werken aan het bevorderen van het universele karakter van de mensenrechten 

en is - in de Mensenrechtenraad - vraagtekens blijven plaatsen bij de invoering van begrippen die de 

eerbiediging van het universele karaker ondermijnen. De EU spoort derde landen aan om 

internationale mensenrechtenverdragen, verdragen van het internationaal humanitair recht en het 

statuut van Rome van het Internationaal Strafhof te ratificeren. Op de VN-conferentie op hoog 

niveau over de rechtsstaat van 2012 hebben de EU-lidstaten benadrukt dat zij zich tot universaliteit 

committeren door middel van de toezegging dat zij overwegen toe te treden tot een aantal essentiële 

mensenrechteninstrumenten, zoals het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van personen 

tegen gedwongen verdwijning en het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering, alsmede 

dat zij het recht op een individuele klacht uit hoofde van een aantal VN-mensenrechtenverdragen 

aanvaarden. Op het gebied van het internationaal humanitair recht zijn, na ratificatie door twee 

lidstaten in 2012, alle lidstaten partij geworden bij het Verdrag van Ottawa inzake het verbod van 

het gebruik van antipersoneelmijnen.  

 

Steun voor mensenrechtenverdedigers in de hele wereld is in 2012 een kernthema gebleven. De 

EU heeft 37 openbare verklaringen afgelegd waarin zij haar steun uitspreekt voor individuele 

mensenrechtenverdedigers die met geweld, intimidatie of tegenwerking te maken hebben, en 

11 vertrouwelijke demarches ondernomen. De EU-delegaties hebben mensenrechtenverdedigers die 

zonder goede reden werden vastgehouden, praktische hulp geboden door nationale autoriteiten aan 

te spreken om hun vrijlating te bewerkstelligen, en door toezicht te houden op hun processen. In 

sommige landen is aan de EU-waarnemers evenwel herhaaldelijk de toegang tot de rechtbanken 

ontzegd. In 2012 heeft het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) 

rechtstreekse steun verleend aan meer dan 300 bedreigde mensenrechtenverdedigers in meer dan 

20 landen. De EU heeft ook regelmatig getracht zowel in Brussel als in derde landen 

mensenrechtenverdedigers te raadplegen over de situatie in bepaalde landen en de ontwikkeling van 

het EU-beleid inzake mensenrechten.  

 

In 2012 zijn via het beleid en de acties van de EU op het gebied van de mensenrechten verscheidene 

problemen inzake burgerrechten en politieke rechten aangepakt. 
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Wat de vrijheid van meningsuiting betreft, heeft de EU herhaaldelijk beperkingen van de vrijheid 

van meningsuiting en de toegang tot het internet en de arrestatie van bloggers in sommige derde 

landen en op multilaterale fora veroordeeld. In juni speelde de EU een belangrijke rol bij het 

verzekeren van de unanieme aanneming door de Mensenrechtenraad van de eerste resolutie ter 

bescherming van de vrijheid van meningsuiting op het internet, waarbij Zweden de voorhoede 

vormde1. Door middel van haar "blijf aan de lijn"-strategie is de EU doorlopend steun blijven geven 

aan internetgebruikers, bloggers en cyberactivisten die onder autoritaire regimes leven, teneinde de 

willekeurige beperkingen op het gebruik van het internet en andere elektronische-

communicatietechnologieën te omzeilen. 

 

Het universele karakter van de mensenrechten is in 2012 ook onder druk komen te staan op het 

gebied van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. De EU heeft haar bezorgdheid 

uitgesproken over talloze gevallen van onverdraagzaamheid of discriminatie, hetzij in de vorm van 

fysieke aanvallen op leden van specifieke religieuze gemeenschappen hetzij bij discriminerende 

praktijken of wetgeving. De EU was vooral verontrust over pogingen om het begrip belediging van 

godsdiensten uit te breiden, hetgeen de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting 

zou inperken en de weg zou kunnen vrijmaken voor systematische mishandeling van personen die 

tot religieuze minderheden behoren. Tegen deze achtergrond heeft de EU een aantal verklaringen 

afgelegd - ofwel zelfstandig, ofwel in partnerschap met andere internationale organisaties - waarin 

nadrukkelijk wordt gewezen op de noodzaak om de mensenrechten in het algemeen en de vrijheid 

van godsdienst of levensovertuiging in het bijzonder te handhaven, tot vrede en verdraagzaamheid 

wordt opgeroepen en door godsdienst ingegeven geweld van gouvernementele en niet-

gouvernementele actoren alsmede het propageren van op godsdienst gebaseerde haatgevoelens en 

het aanzetten tot geweld worden veroordeeld. In de VN-Mensenrechtenraad heeft de EU een 

resolutie over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging voorgesteld en via diplomatieke kanalen 

een aantal landen over dit punt aangesproken. Door intensieve onderhandelingen met de OIS heeft 

de EU ervoor gezorgd dat noch haar eigen resolutie, noch de resolutie van de OIS over deze 

aangelegenheid enige goedkeuring van het begrip belediging van godsdiensten bevatte en dat beide 

resoluties aldus bij consensus werden aangenomen. De EU zal blijk geven van het belang dat zij aan 

dit punt hecht door begin 2013 richtsnoeren van de Raad betreffende vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging aan te nemen.  

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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De EU is de rechten van vrouwen actief blijven bevorderen. Zij heeft de uitvoering van haar 

actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkelings-

samenwerking voortgezet, en een verslag over de vorderingen tot nu toe ingediend. In de marge van 

de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van september heeft de EU, samen met twaalf 

mede-oprichters, het startsein gegeven voor het "Equal Futures Partnership" (partnerschap voor een 

gelijke toekomst), dat de politieke participatie en de economische zelfbeschikking van vrouwen zal 

bevorderen. De EU is het voortouw blijven nemen bij de uitvoering van resolutie 1325 van de VN-

Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid, met name door in alle GVDB-missies en -

operaties genderoverwegingen mee te nemen. Voorts heeft de EU zich sterk gemaakt voor het 

thema vrouwen, vrede en veiligheid in meer dan 70 landen, en circa 200 miljoen euro uitgetrokken 

voor de uitwerking en uitvoering van nationale actieplannen, de financiering van niet-

governementele organisaties en de opleiding van overheidsinstanties. In 2012 is er een EDEO-

genderadviseur benoemd om de coördinatie en de doeltreffendheid van de acties te verzekeren. In 

109 landenstrategieën op het gebied van mensenrechten nemen genderkwesties thans een prioritaire 

plaats in.  

 

De EU is ook vastbesloten de rechten van personen met een handicap te vrijwaren. Zij heeft 

eveneens het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en 

het Facultatief Protocol ondertekend en geratificeerd. Zij is de enige regionale autoriteit die dat 

heeft gedaan. Ze heeft haar eigen contactpunt en onafhankelijk mechanisme voor de uitvoering van 

dit verdrag opgezet, die zullen functioneren parallel aan de contactpunten en de onafhankelijke 

mechanismen van haar lidstaten, waarvan de meeste thans zowel het verdrag als het protocol 

hebben ondertekend.  
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In haar pogingen om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit te 

bestrijden heeft de EU benadrukt dat zij ervoor tracht te zorgen dat dezelfde mensenrechten op 

iedereen in de hele wereld zonder discriminatie van toepassing zijn. De EU heeft een toolkit met 

haar prioriteiten op dit gebied aangenomen, die in 2013 de hogere status van richtsnoeren voor de 

mensenrechten zal krijgen. De EU heeft de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen in diverse bijdragen in internationale fora aan de orde gesteld, 

alsmede in haar bilaterale betrekkingen met bepaalde derde landen. De EU heeft ook financiële 

bijstand uit hoofde van het EIDHR verstrekt aan groepen uit het maatschappelijk middenveld die 

campagne voeren rond dit thema.  

 

De EU heeft in verschillende fora benadrukt dat zij belang hecht aan volledige eerbiediging van de 

mensenrechten bij de bestrijding van terrorisme, met name in twee grote internationale 

conferenties over mensenrechten en terrorisme. De EU heeft een lijst aangenomen van landen en 

regio's waarmee de samenwerking bij de bestrijding van mensenhandel moet worden 

geïntensiveerd.  

 

De EU heeft verder werk gemaakt van de uitvoering van bestaande richtsnoeren van de Raad, 

zoals de richtsnoeren tegen de doodstraf en foltering, betreffende mensenrechtenverdedigers en 

betreffende de rechten van het kind.  

 

Wat de doodstraf betreft, heeft de EU getracht de groeiende internationale beweging tegen de 

doodstraf te ondersteunen met tal van openbare verklaringen en toespraken in internationale fora. 

De EU heeft uitgebreid lobbywerk verricht ten behoeve van Resolutie 67/176 van de Algemene 

Vergadering van de VN met een hernieuwde oproep tot een moratorium op de doodstraf, die met 

een ongekend aantal stemmen vóór is aangenomen. Deze resolutie heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij de bevestiging van de wereldwijde tendens ten gunste van afschaffing van de 

doodstraf. De EU heeft talrijke projecten van de civiele samenleving en evenementen in de hele 

wereld ondersteund om de steun van het publiek voor de afschaffing te vergroten. De EU heeft in 

2012 herziene richtsnoeren tegen foltering aangenomen. In de gewijzigde richtsnoeren wordt 

benadrukt dat moet worden gezorgd voor de deugdelijke uitvoering van de aanbevelingen van de 

internationale toezichtmechanismen, zoals het VN-Comité tegen Foltering, en wordt het verbod op 

foltering of mishandeling bij de bestrijding van terrorisme onderstreept. De EU heeft individuele 

gevallen van foltering rechtstreeks bij derde landen aangekaart en 16 miljoen euro beschikbaar 

gesteld aan ngo's om de campagne tegen foltering te steunen.
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In 2012 heeft de EU zich met een wereldwijde lobbycampagne geschaard achter de bekrachtiging 

van de twee Facultatieve Protocollen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, alsmede van 

IAO-Verdrag 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid. Er hebben nog eens 

18 bekrachtigingen van deze instrumenten plaatsgevonden. De EU heeft projecten in meer dan 

50 landen, waaronder 15 projecten tegen kinderarbeid, gefinancierd om de rechten van het kind te 

bevorderen, ten bedrage van circa 11,1 miljoen euro.  

 

Tot slot is de EU in 2012 verkiezingsprocessen wereldwijd blijven ondersteunen door verkiezing-

swaarnemingsmissies (EOM's) en missies van verkiezingsdeskundigen (EEM's) in te zetten en 

verkiezingsondersteuning en steun voor binnenlandse waarnemers te verlenen. In de loop van 2012 

heeft de EU in totaal 13 verkiezingswaarnemingsmissies en missies van verkiezingsdeskundigen 

ingezet. Deze missies hebben bijgedragen tot de ondersteuning van de democratische overgang in 

de buurlanden van de EU (EOM in Algerije, verkiezingsevaluatieteam in Libië en EEM in Egypte), 

de overdracht van de macht aan de oppositie (EOM en EEM in Senegal, EEM in Mexico) en de 

consolidatie van de democratie na een conflict (EOM in Timor-Leste en Sierra Leone). Ook heeft 

de EU haar inspanningen opgevoerd om te zorgen voor de systematische follow-up van de 

aanbevelingen van de verkiezingswaarnemingsmissies van de EU. In december heeft de EU, in het 

kader van deze inspanningen, een eerste electorale follow-upmissie naar Malawi gestuurd, die tot 

taak had de vorderingen bij de electorale hervormingen en het effect van de aanbevelingen van de 

EOM van de EU te onderzoeken. De EU heeft tevens getracht haar werkzaamheden omtrent de 

steun voor de democratie overeenkomstig de conclusies van de Raad van december 2009 te 

intensiveren1. De EU heeft verslag uitgebracht over de uitvoering van de actieplannen ter onder-

steuning van de democratie in negen testcaselanden, en zal van de opgedane ervaringen gebruik 

maken bij de start van een tweede groep landen begin 2013. 

                                                 
1 Conclusies van de Raad over de ondersteuning van de democratie in de externe betrekkingen 

van de EU - Naar meer samenhang en effectiviteit (16081/09) 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st16/st16081.nl09.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st16/st16081.nl09.pdf


 
9431/13  dau/GRA/ac 21 
BIJLAGE DG C   NL 
 

Economische, sociale en culturele rechten (ESC) vormen eveneens een integrerend onderdeel van 

het externe mensenrechtenbeleid van de EU. Het spreekt vanzelf dat de toepassing van de mensen-

rechten (zowel burger- en politieke als economische, sociale en culturele rechten), duurzame 

ontwikkeling en uitbanning van armoede verband met elkaar houden. Daarom heeft de EU 

consequent benadrukt dat mensenrechten, bestuur, democratie en rechtsstaat in het kader van de 

millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG's) na 2015 moeten worden geïntegreerd. De EU 

heeft economische en sociale rechten bij derde landen aan de orde gesteld in het kader van 

mensenrechtendialogen, met de Verenigde Naties en de Verenigde Staten een evenement op hoog 

niveau over waterzekerheid georganiseerd, en nauw samengewerkt met de speciale rapporteurs van 

de VN betreffende ESC-rechten, en heeft een verklaring over Wereldwaterdag afgelegd waarin 

wordt verwezen naar het recht op water. De noodzaak om verdragen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie te bekrachtigen en toe te passen is regelmatig bij derde landen ter sprake 

gebracht, terwijl de EU aanzienlijke bilaterale financiële bijstand heeft verstrekt voor projecten om 

de arbeidsnormen te bevorderen, zoals het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de 

mijnbouwsector. De EDEO erkent evenwel dat de activiteiten op dit gebied kunnen worden 

uitgebreid; overeenkomstig het actieplan is een aanvang gemaakt met het uitwerken van methoden 

om ervoor te zorgen dat de ESC-rechten breder worden behartigd.  

 

De EU is alle instrumenten die haar ter beschikking staan, blijven gebruiken om mensenrechten-

kwesties bij derde landen ter sprake te brengen. In 2012 heeft de EU de agenda voor verandering 

aangenomen, die de bevordering van de mensenrechten, goed bestuur en democratie in de 

ontwikkelingssamenwerking van de EU centraal stelt1. Er zullen nu sterkere koppelingen tot stand 

worden gebracht tussen de subsidies en leningen in het kader van de EU-ontwikkelingshulp en de 

bevordering van de mensenrechten - waaronder ESC-rechten - en de democratie. In de in 2012 

aangenomen programmeringsrichtsnoeren wordt bepaald dat de EU-ontwikkelingshulp moet 

worden aangepast aan de vorderingen van derde landen met betrekking tot gehechtheid aan 

mensenrechten, democratie en rechtsstatelijkheid2. Algemene begrotingssteun zal worden verstrekt 

wanneer het vertrouwen bestaat dat de hulp zal worden besteed aan het nastreven van de 

fundamentele waarden waaraan de EU en het partnerland zich hebben gecommitteerd; de EU heeft 

een methode uitgewerkt om de fundamentele waarden te beoordelen.

                                                 
1 Conclusies van de Raad "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda 

voor verandering (3166e zitting van de Raad Buitenlandse Zaken, Brussel, 14 mei 2012). 
2 Conclusies van de Raad betreffende de toekomstige strategie inzake EU-begrotingssteun aan 

derde landen (3166e zitting van de Raad (Buitenlandse Zaken), Brussel, 14 mei 2012). 
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Op het gebied van het handelsbeleid heeft de in oktober 2012 aangenomen herziene SAP-

verordening het mechanisme voor toezicht op de uitvoering van de mensenrechtenverplichtingen 

van derde landen die van de SAP Plus-stimuleringsregeling profiteren versterkt. De verordening 

betreffende de handel in goederen die voor de doodstraf of voor foltering kunnen worden gebruikt 

is aangevuld met een verbod op de handel in bepaalde stoffen die voor executie door middel van 

een dodelijke injectie worden gebruikt.  

 

In 2012 is de EU ervoor blijven zorgen dat mensenrechtenclausules werden opgenomen in politieke 

kaderovereenkomsten met geïndustrialiseerde en niet-geïndustrialiseerde landen, zelfs wanneer het 

bereiken van een akkoord met het partnerland niet gemakkelijk was. In 2012 zijn met Irak, 

Vietnam, Midden-Amerika en de Filippijnen akkoorden gesloten waarin een mensenrechtenclausule 

is opgenomen. In de loop van het jaar zijn dertig mensenrechtendialogen en overlegvergaderingen 

gehouden, tijdens welke punten van zorg bij de partnerlanden aan de orde zijn gesteld. Alle 

dialogen vonden plaats op basis van wederkerigheid, waarbij de partnerlanden de gelegenheid 

aangrepen om uitvoerige vragen betreffende mensenrechtenkwesties binnen de Europese Unie te 

stellen. Een toenemend aantal derde landen heeft belangstelling getoond voor de totstandbrenging 

van mensenrechtendialogen of -overleg met de Europese Unie. Met Zuid-Afrika is een 

mensenrechtendialoog ingesteld, de status van de bestaande mensenrechtendialoog met Colombia is 

verhoogd tot een in de hoofdsteden gehouden bijeenkomst, terwijl met Zuid-Korea mensenrechten-

overleg is overeengekomen; de eerste ronde vindt in 2013 plaats. Gezien het toenemend aantal 

mensenrechtendialogen onderzoekt de EU momenteel hoe dit instrument het best kan worden benut. 

Parallel aan de mensenrechtendialogen hebben er tevens twaalf seminars met het maatschappelijk 

middenveld plaatsgevonden. De hoge vertegenwoordiger of haar woordvoerder hebben in 2012 151 

verklaringen over mensenrechten afgelegd, terwijl in een aantal gevallen vertrouwelijke demarches 

zijn ondernomen. 
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Op multilateraal niveau is de EU een leidende rol blijven spelen bij het bepleiten van de mensen-

rechten in het bestel van de Verenigde Naties. Tijdens de drie zittingen van de Mensenrechten-

raad in 2012 heeft de EU resoluties ingediend over landensituaties (Syrië, Myanmar/Birma, de 

Democratische Volksrepubliek Korea en Belarus), alsmede thematische resoluties over de vrijheid 

van godsdienst en levensovertuiging en de rechten van het kind. De EU heeft vele andere resoluties 

gesteund, waaronder resoluties over Sri Lanka, Iran, Eritrea, Ivoorkust en Somalië. De EU heeft de 

aanzet gegeven voor een nieuw landenmandaat voor Belarus, en heeft de nieuwe Speciale 

Rapporteur voor Eritrea gesteund. De EU heeft het werk van de onderzoekscommissie inzake Syrië 

vastberaden gesteund en tot de verlenging van haar mandaat bijgedragen.  

 

Tijdens de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) zijn alle EU-initiatieven 

met brede steun goedgekeurd. Het verheugde de EU dat een consensus kon worden bereikt over een 

resolutie betreffende Myanmar waarin de vorderingen werden erkend maar ook de resterende 

zorgpunten inzake mensenrechten werden vermeld. De EU was er voorts mee ingenomen dat de 

resolutie over de DVK zonder stemming werd aangenomen en dat een initiatief betreffende Syrië, 

ingediend door een brede coalitie van landen onder Arabische leiding, een record aan steun ontving. 

Voorts is met EU-steun een uitvoerige resolutie over de mensenrechten in Iran ingediend. De door 

de EU gepresenteerde jaarlijkse resolutie van de VN over de vrijheid van godsdienst en levens-

overtuiging is opnieuw bij consensus aangenomen. De AVVN heeft een resolutie over de rechten 

van het kind aangenomen waarin de nadruk ligt op inheemse kinderen en, voor het eerst, een 

resolutie waarin erop wordt aangedrongen een eind te maken aan genitale verminking bij vrouwen, 

een Afrikaans initiatief dat door de EU met kracht is gesteund. 
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De EU is nauw blijven samenwerken met regionale partners, zoals de Organisatie voor Veiligheid 

en Samenwerking in Europa (OVSE), de Afrikaanse Unie, het secretariaat van het Pacific Islands 

Forum en de Liga van Arabische Staten. De EU heeft haar nauwe betrekkingen met de Raad van 

Europa versterkt door prioriteiten voor samenwerking vast te stellen; de EU en de Raad van Europa 

zijn een aanzienlijk aantal gezamenlijke programma's betreffende rechtsstatelijkheid, democratie en 

mensenrechten blijven financieren, voor een bedrag van circa 101 miljoen euro. De EU heeft in de 

Algemene Vergadering en in de Mensenrechtenraad ook contacten onderhouden met een 

thematische organisatie zoals de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIS) 

 

In november 2012 kondigde het Noorse Nobelcomité de toekenning van de Nobelprijs voor de 

vrede aan de EU aan, vanwege haar werk betreffende verzoening, democratie, bevordering van 

mensenrechten en vergroting van de ruimte van vrede en stabiliteit op het gehele continent. De prijs 

werd op 10 december in ontvangst genomen door de drie voorzitters - de heer Martin Schulz, 

Europees Parlement, de heer Herman Van Rompuy, Europese Raad, en de heer Jose Manuel 

Barroso, Europese Commissie. De EU heeft aangekondigd dat het aan de prijs verbonden bedrag zal 

worden gebruikt om projecten te steunen waarbij onderwijs wordt geboden aan kinderen die de 

gevolgen van gewapende conflicten ondervinden. 
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I Mensenrechten en democratie in het hele EU-beleid 

1 Mensenrechten opnemen in elke effectbeoordeling 

 

Europese Commissie 

 

Sinds 2006 zijn door de Europese Commissie effectbeoordelingen van de EU-initiatieven verricht 

om het potentiële effect ervan uit economisch, sociaal en milieuoogpunt in kaart te brengen. 

Effectbeoordelingen vinden plaats voor wetgevingsvoorstellen, niet-wetgevingsvoorstellen met 

duidelijke economische, sociale en milieugevolgen, en niet-wetgevingsvoorstellen ter bepaling van 

toekomstig beleid, waaronder onderhandelingsrichtsnoeren voor internationale akkoorden.  

 

Hoewel het effect van een initiatief op de mensenrechten aanvankelijk niet tot de door de 

Commissie uitgevoerde effectbeoordelingen behoorde, kondigde de Commissie in 2010 aan dat zij, 

met het oog op de naleving van het Handvest voor de grondrechten, een beoordeling zou verrichten 

van de gevolgen voor de grondrechten van haar wetgevingsvoorstellen, waaronder die met een 

externe dimensie, zoals handelsakkoorden of hulpregelingen. De Commissie heeft tevens bevestigd 

dat het Handvest op het externe beleid van de EU van toepassing is1. In 2011 heeft de Commissie 

operationele richtsnoeren betreffende de inachtneming van de grondrechten2 aangenomen, waarin 

de maatregelen worden uiteengezet die de Commissiediensten moeten nemen om de grondrechten 

in de effectbeoordelingen van de Commissie aan bod te laten komen.  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact 

Assessments, SEC(2011) 567 final 
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In de jaarlijkse verslagen van de Commissie over de toepassing van het Handvest van de grond-

rechten van de Europese Unie1 wordt belicht hoe het handvest een referentiepunt blijft voor de 

integratie van de grondrechten in alle rechtshandelingen van de EU en bij de toepassing van de 

wetgeving van de EU door de lidstaten. Zij laten tevens zien hoe een grondrechtencultuur in de EU 

wordt ontwikkeld door het vaststellen van nieuwe wetgeving, waarbij de EU bevoegd is op te 

treden, en door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Doordat alle 

bepalingen van het EU-Handvest jaarlijks worden belicht, kan met de jaarverslagen worden 

nagegaan op welke gebieden vooruitgang wordt geboekt en op welke gebieden er nieuwe 

problemen opduiken. 

 

De mensenrechtendimensie van de effectbeoordelingen van handelsakkoorden is in de loop van 

2012 versterkt (zie punt 11 hierna). 

 

Europees Parlement 

 

Het jaar 2012 was het eerste werkjaar van het directoraat voor effectbeoordeling en Europese 

meerwaarde van het Europees Parlement, dat is ingesteld als reactie op het op 8 juni 2011 door het 

Parlement aangenomen verslag-Niebler over het garanderen van onafhankelijke effect-

beoordelingen. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Het directoraat voor effectbeoordeling is verantwoordelijk voor het bijdragen aan de versterking 

van de institutionele onafhankelijkheid en capaciteiten van het Parlement door het helpen 

identificeren, kwantificeren en rechtvaardigen van de algemene beleidsprioriteiten, en door het 

verbeteren van zijn capaciteit voor vooruitziende beleidsbeoordeling, om aldus de algemene 

doelstelling van betere wetgeving te schragen. Bij deze werkzaamheden heeft het Parlement 

rekening gehouden met de effectbeoordelingen van de Commissie en effectbeoordelingen van zijn 

eigen inhoudelijke amendementen verricht, overeenkomstig het in 2008 door het Parlement 

aangenomen handboek effectbeoordeling. In 2012 heeft het directoraat voor effectbeoordeling een 

reeks beoordelingen geproduceerd die van belang zijn voor het externe optreden van de EU1.  

 

Ofschoon de mensenrechten niet in het handboek uit 2008 worden genoemd, omvatten de door het 

Parlement gedefinieerde criteria het nagaan van de gevolgen voor kwetsbare sociale groepen 

(sociale benchmarking) en voor de gendergelijkheid. Voorts heeft het directoraat voor effect-

beoordeling bevestigd dat het belang hecht aan de mensenrechten, die op zijn onverminderde 

aandacht zullen kunnen rekenen. 

 

                                                 
– 1 Eerste balans van de effectbeoordeling van de Commissie betreffende het voorstel tot het verlenen van 

machtiging voor het openen van onderhandelingen met Japan over een vrijhandelsovereenkomst; Eerste balans van 
de effectbeoordeling van de Commissie betreffende het voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van 
de financiële belangen van de Europese Unie door middel van het strafrecht; 

– Eerste balans van de effectbeoordeling van de Commissie betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad 
betreffende de associatie van overzeese landen en gebieden met de EU; Eerste balans van de effectbeoordeling van 
de Commissie betreffende het voorstel voor een verordening houdende oprichting van het Europees vrijwilligers-
korps voor humanitaire hulpverlening; Eerste balans van de effectbeoordeling van de Commissie betreffende het 
voorstel voor een verordening betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. 
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Raad van de EU 

 

Overeenkomstig de conclusies van de Raad betreffende effectbeoordelingen in 2011 heeft het 

voorzitterschap aan het Coreper verslag uitgebracht over de stand van zaken omtrent effect-

beoordeling bij de Raad1. Dit verslag bevat de resultaten van een onderzoek naar effectbeoordeling 

in alle Raadsformaties; opgemerkt werd dat "in de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse 

Zaken normaliter geen effectbeoordelingen aan de orde komen". 

 

Beperkende maatregelen 

 

Uit hoofde van de Richtsnoeren inzake de implementatie en evaluatie van de restrictieve maat-

regelen (sancties) in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de 

EU moet het effect van de beperkende maatregelen die in het kader van het GBVB betreffende de 

mensenrechten zijn genomen, zowel vóór de vaststelling van de maatregelen als daarna ieder jaar 

worden beoordeeld 2. 

 

In punt 8 van de Richtsnoeren wordt het volgende bepaald: "De invoering en implementatie van 

restrictieve maatregelen moet altijd in overeenstemming zijn met het internationaal recht. De 

maatregelen moeten de mensenrechten en de fundamentele vrijheden eerbiedigen, in het bijzonder 

de eerlijke rechtsbedeling en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte. De opgelegde 

maatregelen moeten altijd in verhouding staan tot het nagestreefde doel." 

 

In 2012 zijn de richtsnoeren toegepast op jaarlijkse evaluaties en op de vaststelling van nieuwe 

maatregelen met betrekking tot Belarus, Myanmar/Birma, Iran, Syrië en Zimbabwe. 

                                                 
1 Verslag van het voorzitterschap/het secretariaat-generaal van de Raad over effectbeoordeling, 

21 november 2012, 16569/12. 
2 11205/12 
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Begrotingssteun 

 

Naar aanleiding van de aanneming van de conclusies van de Raad betreffende de toekomstige 

strategie inzake EU-begrotingssteun aan derde landen in mei 2012 wordt een beoordeling van de 

waarden betreffende mensenrechten, democratie en rechtsstaat gemaakt om te bepalen of het 

passend is begrotingssteun aan een partnerland te verstrekken. De EU zal aldus nagaan of de 

voorwaarden zijn vervuld voor het toevertrouwen van overeenkomsten inzake goed bestuur en 

ontwikkeling aan een partnerland, d.w.z. of de fundamentele waarden betreffende mensenrechten, 

democratie en rechtsstaat geëerbiedigd worden en of een dergelijke overeenkomst brede 

hervormingen zal ondersteunen die tot armoedebestrijding en een beter bestuur leiden, maar tevens 

getuigen van een wederzijds en gedeeld engagement ten aanzien van de universele fundamentele 

waarden.  

 

In april 2012 heeft de Commissie een stuurgroep begrotingssteun (Budget Support Steering 

Committee (BSSC)) opgericht om dergelijke beoordelingen te verrichten; de EDEO is lid van het 

BSSC. De stuurgroep zal gebruik maken van het risicobeoordelingskader, dat onder meer is 

gebaseerd op politieke rapportage van EU-delegaties en de lopende politieke dialoog. In september 

2012 zijn er formele richtsnoeren opgesteld voor het programmeren, opzetten en beheren van 

begrotingssteun. Hoofdstuk 4 van de richtsnoeren is gewijd aan "fundamentele waarden". Hierbij 

wordt gekeken naar de te hanteren beginselen, de omvang van de beoordeling, de wijze waarop 

fundamentele waarden verband houden met verschillende aspecten van overeenkomsten op het 

gebied van goed bestuur en ontwikkeling (Good Governance and Development Contracts - GGDC) 

en andere vormen van begrotingssteun (overeenkomsten inzake sectorhervorming en overeen-

komsten betreffende staatsopbouw), en het proces voor beoordeling van en toezicht op 

fundamentele waarden. 
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Europese Investeringsbank (EIB)  

 

Als bank van de EU is de EIB wettelijk gebonden aan de bepalingen van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Geleid door haar verklaring over ecologische en sociale 

normen en beginselen berust de zorgvuldigheid van de bank op een op de mensenrechten 

gebaseerde aanpak van een reeks effecten1. Overwegingen inzake mensenrechten liggen aan de 

basis van de sociale effectbeoordeling van de EIB op projectniveau, zoals aangegeven in het 

handboek milieu- en sociale praktijken van de bank. De bank beperkt haar financiering tot projecten 

waarbij de mensenrechten worden geëerbiedigd, en projecten of activiteiten waarbij dat niet 

gebeurt, worden specifiek uitgesloten van EIB-leningen2.  

 

Door het vastleggen van haar juridisch bindende verplichtingen (VEU) en in een reactie op de 

goedkeuring van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten heeft de EIB in de 

loop van 2012 een analyse van leemten in de mensenrechten afgerond om haar bestaande sociale 

beoordelingsnormen te toetsen aan de bepalingen van het Handvest van de EU en de VN-

richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten. Het resultaat van deze exercitie diende als 

leidraad voor de herziening van de sociale zorgvuldigheidsnormen van de bank in 2012/2013, en 

verwacht wordt dat de herziening van die normen een belangrijke stap zal zijn in het proces van 

verdere integratie van mensenrechtenoverwegingen vanuit operationeel oogpunt in financierings-

activiteiten van de EIB. Dit voornemen is verder onderzocht bij de in oktober 2012 door de EIB 

georganiseerde jaarlijkse bijeenkomst van sociale deskundigen (International Social Experts 

Meeting - ISEM), waar is bezien hoe internationale financiële instellingen het best de mensen-

rechten in hun sociale zorgvuldigheid, met name de effectbeoordeling, kunnen integreren.  

 

                                                 
1 Zijnde: onvrijwillige hervestiging/economische verplaatsing; rechten en belangen van 

kwetsbare bevolkingsgroepen; arbeidsnormen; veiligheid en gezondheid op het werk en 
openbare veiligheid en gezondheid; participatie van en overleg met het publiek. Afhankelijk 
van de context van de operatie kunnen ook extra punten worden behandeld, met betrekking tot 
bestuur, transparantie en capaciteit; conflictpotentieel en gevoeligheid in verband met de 
toegang tot middelen of de toewijzing van de voordelen van projecten; verergerde 
ongelijkheden; en een complex institutioneel klimaat en een complexe sociale dynamiek. 

2 Zie http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf voor een 
lijst van uitgesloten activiteiten  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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De gelijktijdige ontwikkeling van het kader voor resultatenmeting (Results Measurement 

Framework, REM) wordt beschouwd als een belangrijke bouwsteen van de versterkte 

zorgvuldigheid van de bank inzake, en haar verscherpte toezicht op, maatschappelijke aspecten, 

mensenrechtenoverwegingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, fatsoenlijk werk, 

milieubeginselen en goed bestuur in haar gefinancierde projecten. 

 

Ten slotte brengt de EIB in het kader van haar jaarlijkse taken inzake verantwoord ondernemen, 

verslag uit over haar milieu-, sociale en bestuursprestaties en, specifiek, over een aantal sociale en 

mensenrechtenindicatoren in het kader van het Global Reporting Initiative. 
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 2 Werkelijk partnerschap met het maatschappelijk middenveld, ook plaatselijk  

De EU heeft in 2012 haar interactie met het maatschappelijk middenveld, als belangrijke partner die 

wordt geraadpleegd met het oog op een bijdrage aan de ontwikkelingen in het EU-mensenrechten-

beleid en als specifieke begunstigde van politieke en financiële steun, verder versterkt, gezien de 

onontbeerlijke rol van maatschappelijke organisaties om mensen in staat te stellen zich bewust te 

worden van hun rechten en deze op te eisen, en bij het in het oog houden van het optreden van 

overheidsinstanties. 

Het is voor EU-ambtenaren een vaste werkwijze geworden om met maatschappelijke organisaties 

in Brussel en in het betreffende land voorafgaand aan mensenrechtendialogen overleg te plegen en 

daarna debriefings te houden.  

Daarnaast zijn er in 2012, in het kader van de officiële mensenrechtendialogen met Argentinië, 

Bangladesh, Brazilië, Chili, Colombia, Georgië, Indonesië, Kirgizië, de Republiek Moldavië, 

Mexico, de Palestijnse Autoriteit en Tadzjikistan, formele seminars voor maatschappelijke 

organisaties georganiseerd, waarbij Europese en internationale ngo's in contact zijn gebracht met 

hun tegenhangers uit de betreffende landen. In november 2012 is in Galway een mensenrechten-

seminar gehouden dat werd bijgewoond door juridisch deskundigen en vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties uit de EU en China. 

De aanbevelingen van deze seminars van maatschappelijke organisaties leveren bijdragen op voor 

de officiële EU-mensenrechtendialogen met deze landen. Bij wijze van beste praktijk hebben 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld de officiële mensenrechtendialogen met 

de Afrikaanse Unie, Mexico en de Republiek Moldavië bijgewoond om die aanbevelingen te 

presenteren.  

Evenzo is, in de landen zelf en/of op centraal EU-niveau, gevraagd om een bijdrage van het 

maatschappelijk middenveld bij de opstelling van de landenspecifieke mensenrechtenstrategieën. 
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De civiele samenleving is in 2012 over verscheidene beleidsontwikkelingen geraadpleegd, te 

beginnen met de opstelling van het mensenrechtenpakket dat door de Raad Buitenlandse Zaken op 

25 juni is aangenomen en daarna door de Europese Raad is bekrachtigd. Tevens heeft het 

maatschappelijk middenveld een bijdrage geleverd in verband met aangelegenheden als de 

opstelling van de EU-richtsnoeren betreffende de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, en 

betreffende de LGBTI-gemeenschap, die beide in voorbereiding zijn.  

Tevens onderstreept de EU-totaalaanpak van migratie en mobiliteit (TAMM), het overkoepelende 

kader van de EU voor haar externe migratie- en mobiliteitsbeleid, de rol van de civiele samenleving 

bij de uitvoering ervan. Daarom wordt de civiele samenleving systematisch betrokken bij alle 

migratiedialogen en bij de specifieke samenwerkingskaders en mobiliteitspartnerschappen, en zal ze 

worden betrokken bij de toekomstige gemeenschappelijke agenda's inzake migratie en mobiliteit. 

Voorts wordt in de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-20161 gewezen op de 

rol van de civiele samenleving bij de uitvoering ervan, met inbegrip van haar deelname aan 

nationale en grensoverschrijdende verwijzingsmechanismen. Meer specifiek voorziet de EU-

strategie in de oprichting van een EU-platform van maatschappelijke organisaties en dienstverleners 

die zich in de lidstaten en bepaalde derde landen bezighouden met de bescherming van en bijstand 

aan slachtoffers. 

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben regelmatig contact met de Raads-

groep rechten van de mens (COHOM) en worden geïnformeerd over haar conclusies. 

 

                                                 
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st11/st11780.nl12.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st11/st11780.nl12.pdf
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Het maatschappelijk middenveld is de voornaamste begunstigde van de hulp van het Europees 

instrument voor democratie en mensenrechten 1gebleven. In 2012 zijn bijna 500 nieuwe 

projecten, die een lopende portefeuille van wereldwijd 2500 lopende projecten vormen, 

gefinancierd op vier actieterreinen: 

 

• het vermogen van de EU om de moeilijkste situaties het hoofd te bieden, snel te reageren op 

noodsituaties op het gebied van mensenrechten en een uitgebreid EU-mechanisme voor 

mensenrechtenverdedigers tot stand te brengen; 

• de ontwikkeling van goed functionerende maatschappelijke organisaties die zelfredzaam 

moeten worden in hun streven naar en verdediging van democratie en mensenrechten en aan 

hun specifieke rol als drijvende kracht voor positieve veranderingen; 

• thematische campagnes, waarbij lobbywerk en acties ter plaatse worden gecombineerd. In 

2012 lag de nadruk op de doodstraf, straffeloosheid, toegang tot de rechter, foltering en 

mishandeling, rechten van kinderen, rechten van vrouwen, sociaal-economische en culturele 

rechten, fundamentele vrijheden, discriminatiebestrijding en personen met een handicap; 

• bevordering van en steun voor democratie door middel van het aanmoedigen en versterken 

van de participerende en representatieve democratie, en versterking van de rol van het 

maatschappelijk middenveld en de interactie daarvan met universele, internationale en 

regionale democratiemechanismen, waaronder het toezicht op en de uitvoering van 

internationale verplichtingen op het gebied van democratie. In 2012 zijn vier EU-

verkiezingswaarnemingsmissies gestuurd, alsmede een verkiezingsevaluatiemissie naar 

Libië en een aantal missies van verkiezingsdeskundigen. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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De EU is in 2012 ook begonnen met het uitvoeren van de conclusies van de Raad en de mededeling 

met de titel "Aan de basis van democratie en duurzame ontwikkeling: het maatschappelijke 

engagement van Europa in de externe betrekkingen" 1.. De EU is onder meer belast met het 

opstellen van routekaarten voor het contact met maatschappelijke organisaties in partnerlanden. 

Routekaarten vormen een antwoord op de noodzaak om een consistent contact tussen de EU en het 

maatschappelijk middenveld op te bouwen. Zij zullen de uitvoering van het nieuwe landen-

specifieke beleid met langetermijndoelstellingen betreffende samenwerking van de EU met 

maatschappelijke organisaties, dialoog en operationele steun waarborgen. Deze operatie zal worden 

gekoppeld aan de programmering van de externe bijstand van de EU, te weten bilaterale, regionale 

en thematische samenwerking, om aldus de samenhang van het beleid en de complementariteit 

tussen de instrumenten te verzekeren. De landenstrategieën voor mensenrechten zullen ook een 

belangrijk referentiepunt voor de programmering vormen. 

 

Het geslaagde 14e jaarlijkse mensenrechtenforum van de ngo's uit de EU, dat op 6 en 7 december 

in Brussel is gehouden, was, meer dan ooit, het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de 

EU (de Europese Dienst voor extern optreden en de Europese Commissie) en het maatschappelijk 

middenveld (het ngo-netwerk Mensenrechten en Democratie en de Dag Hammarksjöld-stichting). 

Meer dan 200 deelnemers van maatschappelijke organisaties uit de hele wereld en vertegen-

woordigers van internationale en regionale mensenrechtenmechanismen en van EU-instellingen en 

lidstaten waren hier bijeen om te discussiëren over "Het bevorderen van universaliteit: de rol van 

regionale mensenrechtenmechanismen en hun samenwerking met de civiele samenleving". Tevens 

kwamen hier de hoofden van de mensenrechtenafdelingen van regionale organisaties bijeen. 

 

Het beleidsforum en de beleidsdialoog worden aangevuld met een lange reeks technische 

vergaderingen waarbij maatschappelijke organisaties worden benaderd, en bieden informatie, 

facilitering van toegang, financiering en steun, onder andere de structurele dialoog, het EIDHR-

forum, oproepen tot het voorbereiden van seminars. 

                                                 
1 COM(2012) 492 definitief; Conclusies van de Raad "Aan de basis van democratie en 

duurzame ontwikkeling: het maatschappelijke engagement van Europa in de externe 
betrekkingen"; 3191e zitting van de Raad (Buitenlandse Zaken), Luxemburg, 
15 oktober 2012. 
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 3 Regelmatige beoordeling van de uitvoering  

 

Het actieplan voorziet erin dat de EU verslag over haar vorderingen bij de uitvoering van de 

bepalingen ervan uitbrengt in het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld. 

Bijgevolg is de structuur van dit verslag herzien, en wordt hierin de structuur van het actieplan 

gevolgd; elk hoofdstuk van deel A van dit verslag over het strategisch kader en het actieplan omvat 

een samenvatting van de uitvoering van het hiermee corresponderende deel van het actieplan tot nu 

toe. Met deze structuur wordt beoogd duidelijkheid en eenvoud te bieden en het document 

leesbaarder en begrijpelijker te maken. 

 

Uiterlijk eind 2012 moesten negen acties in het actieplan worden uitgevoerd1. Er is wezenlijke 

vooruitgang geboekt bij de verwezenlijking van de meeste van deze doelstellingen.  

1.  In oktober 2012 zijn voorlopige democratieverslagen voor negen testcaselanden 

aangenomen en het eindverslag wordt begin 2013 verwacht, terwijl thans voor de meeste 

testcaselanden actieplannen ter ondersteuning van de democratie worden uitgewerkt.  

2.  Er zijn maatregelen genomen om de follow-up van de EU-verkiezingswaarnemingsmissies 

te systematiseren door beter gebruik te maken van de rapportage van de missiehoofden en de 

programmering van EU-bijstand, alsmede door nieuwe richtsnoeren voor 

verkiezingswaarnemingsmissies en delegaties uit te werken.  

3.  In november 2012 is een Brusselse configuratie van de Raadsgroep rechten van de mens 

ingesteld.  

4.  In december 2012 is een lijst goedgekeurd van prioritaire landen en regio's voor 

partnerschappen bij de bestrijding van mensenhandel.  

                                                 
1 Acties 6(a), 6(d), 7, 14(a), 16(a), 18(c), 23(a, 25(b) en 30(b). 
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5.  De EU heeft uitgebreid lobbywerk verricht ten behoeve van Resolutie 67/206 van de 

Algemene Vergadering van de VN met een hernieuwde oproep tot een moratorium op de 

doodstraf, die met een ongekend aantal stemmen vóór is aangenomen.  

6.  Bij elke EU-missie zijn contactpunten inzake mensenrechten en EU-verbindings-

functionarissen inzake mensenrechtenverdedigers aangewezen. Ook is er belangrijk werk 

geleverd om de publicatie van hun contactgegevens te vergemakkelijken. 

7.  Er is een aanvang gemaakt met de uitwerking van richtsnoeren betreffende vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging. Er heeft overleg met het maatschappelijk middenveld 

plaatsgevonden, en de EU verwacht dat de richtsnoeren begin 2013 worden aangenomen.  

8.  De publicatie van het verslag over de prioriteiten van de EU voor een doeltreffende 

uitvoering van de VN-richtsnoeren betreffende ondernemerschap en mensenrechten is 

uitgesteld tot 2013 om rekening te houden met de besprekingen in het VN-Forum over 

ondernemerschap en mensenrechten, dat in december 2012 is gehouden.  

9.  In augustus 2012 heeft de Europese Commissie haar aanpassing van de richtsnoerennota 

inzake handicaps en ontwikkeling voltooid overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap.  
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II Het bevorderen van het universele karakter van de mensenrechten  

4 Universele naleving  

 

Overeenkomstig artikel 21 VEU en het strategisch kader en actieplan voor de mensenrechten zijn de 

universele mensenrechtennormen in 2012 verder bevorderd als basis voor de contacten van de EU 

met derde landen en regionale organisaties. 

 

In de VN-Mensenrechtenraad heeft de EU in 2012 zorgvuldig aandacht besteed aan - en soms 

bezwaar gemaakt tegen - de inhoud van initiatieven, zoals die betreffende traditionele waarden en 

betreffende multiculturalisme en mensenrechten, die het universele karakter van de mensenrechten 

zouden kunnen ondermijnen. De EU heeft haar standpunten duidelijk tot uiting gebracht in 

verklaringen en stemverklaringen.  

 

De EU heeft de totstandkoming van een nieuwe mensenrechtenverklaring van de ASEAN in 2012 

aangemoedigd en nauwlettend gevolgd, en benadrukt dat dit een belangrijke stap is op weg naar 

versterking van de bescherming van de mensenrechten in Azië. Hoge vertegenwoordiger Ashton 

heeft evenwel ook beklemtoond dat ervoor moet worden gezorgd dat bij de uitvoering eventuele 

problemen betreffende de verenigbaarheid met internationale normen, met name de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens en de relevante mensenrechtenverdragen van de Verenigde 

Naties, adequaat worden aangepakt. 

 

In 2012 is de bekrachtiging van VN-mensenrechteninstrumenten een standaardelement van de 

contacten geworden, met namen bij mensenrechtendialogen, tegen de achtergrond van de situatie in 

het betrokken derde land zoals omschreven in de landenstrategieën voor de mensenrechten.  
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Daarnaast heeft de EU in 2012 haar campagne voltooid voor de universele bekrachtiging van de 

twee Facultatieve Protocollen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, alsmede van IAO-

Verdrag 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid. De campagne was gekoppeld aan de 

tiende verjaardag van de inwerkingtreding van die instrumenten begin 2012. De EU-campagne had 

een positief effect, en droeg bij aan de bekrachtiging van het Facultatief Protocol inzake de 

betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten door zeven staten, terwijl het Facultatief 

Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie door één staat is 

ondertekend en door tien andere is bekrachtigd en IAO-Verdrag 182 door één staat is bekrachtigd. 

Naar verwachting zal een twaalftal staten op de korte tot middellange termijn overgaan tot 

bekrachtiging, gezien hun positieve reacties tijdens de EU-lobbycampagne. In sommige gevallen 

kan dit afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van bijstand.  

 

De samenwerking met het secretariaat van het Pacific Islands Forum (PIF) is tot stand gekomen 

door middel van een EIDHR-project ter bevordering van de bekrachtiging van VN-mensenrechten-

instrumenten door PIF-lidstaten. 

 

Evenzo zijn de uitvoering van aanbevelingen van VN-organen en speciale rapporteurs, en van de 

eigen afspraken van staten uit hoofde van de universele periodieke doorlichting thans standaard-

elementen geworden van de bilaterale contacten betreffende mensenrechten met derde landen. In 

haar bilaterale betrekkingen heeft de EU ook regelmatig gepleit voor vaste uitnodigingen van 

speciale rapporteurs van de VN.  

 

De EU heeft in 2012 haar contacten met partnerlanden en -organisaties betreffende de vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging voortgezet, en aldus de weg gebaand voor verdere consensus over 

de resoluties die door de EU in de Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering zijn ingediend. 

De EU heeft ook partners, met name de OIS, benaderd in verband met de bestrijding van religieuze 

intolerantie en de aanneming van de desbetreffende VN-resoluties, teneinde de aandacht op de 

mensenrechten te blijven vestigen op basis van universele normen inzake vrijheid van godsdienst of 

levensovertuiging.  
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5 Een cultuur van mensenrechten en democratie in het externe optreden van de EU  

 

Overeenkomstig het EU-actieplan voor mensenrechten en democratie heeft de EDEO in de loop 

van 2012 opleiding betreffende mensenrechten en democratie verstrekt, met name via de 

"mensenrechtencursus" die driemaal per jaar gedurende een hele week plaatsvindt (maart, juni, 

oktober 2012). 

 

Drie algemene vergaderingen over het beleid inzake mensenrechten en democratie in de externe 

betrekkingen van de EU werden gevolgd door gespecialiseerde modules over non-discriminatie 

(vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, handicaps, LGBT), gendergelijkheid, de rechten van 

het kind, internationaal strafrecht, ondersteuning van de democratie en verkiezingswaarneming, 

mensenrechten in het kader van de VN, en de Raad van Europa en mensenrechten. Voor enkele van 

deze opleidingscursussen heeft de EDEO een beroep gedaan op de deskundigheid van universitaire 

docenten, ngo's van het netwerk Mensenrechten en Democratie, VN-organen en de Raad van 

Europa. 

 

Deze opleidingsmodules werden bijgewoond door personeel van de EDEO en de Europese 

Commissie (zowel van de hoofdzetel als van de delegaties), personeel van GVDB-missies en -

operaties, diplomaten van de lidstaten en EP-personeelsleden. Met een dagelijkse gemiddelde 

deelname van 35 personeelsleden vormden zij een belangrijk element van de integratie van 

mensenrechten en democratie in alle beleidsterreinen van de EU. De cursussen werden via het 

netwerk van contactpunten betreffende mensenrechten aangekondigd bij de delegaties, met als 

resultaat dat een aanzienlijk aantal delegatieleden zich aanmeldde (52 personen uit 48 landen) en 

beste praktijken betreffende plaatselijke mensenrechtenkwesties uitwisselde.  

 

Om de opleiding van personeel een nieuwe stimulans te geven heeft de EDEO in september 2012 

een begin gemaakt met het in kaart brengen van de cursussen op het gebied van mensenrechten en 

democratie die door de lidstaten worden georganiseerd, teneinde de beste praktijken te verzamelen 

en de krachten te bundelen. Zeven lidstaten hebben hun ervaringen gedeeld.  
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Een aantal andere opleidingscursussen betreffende mensenrechten en democratie heeft plaats-

gevonden als onderdeel van de informatiesessies vóór stationering voor delegatiehoofden en 

beleidsfunctionarissen, hoofden inzake samenwerking, seminars voor diplomaten van de lidstaten, 

de inleidingen van de EDEO en regionale seminars van DG DEVCO, en in antwoord op ad 

hocverzoeken. Een presentatie betreffende mensenrechten en democratie maakt thans systematisch 

deel uit van alle opleidingen vóór stationering. 

In 2012 is de EU ook het mensenrechtenonderwijs in de hele wereld blijven steunen door middel 

van een reeks verschillende financiële instrumenten, waaronder het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten. De door academische instellingen en ngo's in verschillende regio's 

gesteunde projecten waren gericht op een breed scala van doelgroepen, van schoolkinderen tot 

gemeenschapsleiders en politieautoriteiten, waaronder de meest kwetsbare groepen. Het European 

Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) en zijn netwerk van 

regionale masters in Afrika, Azië-Stille Oceaan, de Balkan, de Caucasus en Latijns-Amerika zijn 

voorbeelden van geslaagde projecten op dit gebied. Het netwerk, dat wereldwijd meer dan 

81 universiteiten groepeert, beschikt over een interdisciplinair kenniscentrum dat een postdoctorale 

opleiding over de mensenrechten aanbiedt voor honderden studenten, toekomstige leiders, de 

particuliere sector, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en personeel van EU-delegaties. In 

2012 heeft het EIUC-netwerk een begin gemaakt met de onderhandelingen over een aanvullend 

regionaal mastersprogramma voor het zuidelijke Middellandse Zeegebied. 

 

Overeenkomstig het EU-actieplan voor mensenrechten en democratie is alle EU-delegaties en 

GVDB-missies gevraagd contactpunten betreffende mensenrechten aan te wijzen en de 

contactgegevens op hun websites bekend te maken. Aan het eind van 2012 hadden alle 

140 delegaties en alle 15 GVDB-missies en -operaties hieraan gehoor gegeven. In veel gevallen zijn 

er twee contactpunten aangewezen, één in de politieke afdeling en één in de afdeling acties (in 

totaal 215 contactpunten). In 101 landen zijn specifieke verbindingsfunctionarissen betreffende 

mensenrechtenverdedigers aangewezen. De contactgegevens van de contactpunten voor de 

mensenrechten zijn reeds door 67 delegaties op hun websites bekendgemaakt. Zes delegaties 

hebben om veiligheidsredenen besloten dit niet te doen. 
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De contactpunten betreffende mensenrechten spelen een hoofdrol bij de coördinatie van de lokale 

uitvoering van de landenspecifieke mensenrechtenstrategieën. Ook verstrekken zij de hoofdzetel 

deskundige informatie over plaatselijke ontwikkelingen, stellen zij individuele gevallen aan de orde, 

ondernemen zij demarches en voeren zij campagne betreffende de EU-prioriteiten in de Derde 

Commissie van de Algemene Vergadering van de VN en in de Mensenrechtenraad. Met betrekking 

tot al deze kwesties zijn de contactpunten aangemoedigd om beste praktijken uit te wisselen. 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de contactpunten voor mensenrechten op 28 februari 2013 in 

Brussel zal er gelegenheid zijn om zulks te doen. 

 

Het proces van opstelling en uitvoering van de landenspecifieke mensenrechtenstrategieën heeft een 

nieuwe dynamiek doen ontstaan van gezamenlijk werk in verband met de mensenrechten door 

de EU-delegaties en de ambassades van de lidstaten. In 2012 heeft dit op veel plaatsen 

geresulteerd in de oprichting van mensenrechtenwerkgroepen op het niveau van beleidsconsulenten, 

waarbij ook mensenrechtendeskundigen in de afdelingen samenwerking van de EU-delegaties en de 

ambassades van de lidstaten betrokken zijn. Veel van deze werkgroepen hebben ook een betere 

coördinatie van de informatie en het optreden betreffende mensenrechtenverdedigers mogelijk 

gemaakt, hetgeen tot een doeltreffende taakverdeling tussen de lokale EU-partners heeft geleid. De 

EDEO zal dergelijke lokale mensenrechtenwerkgroepen bij wijze van beste praktijk blijven 

propageren. 
 

 

III OP INTERN EN INTERNATIONAAL NIVEAU SAMENHANGENDE BELEIDSDOELSTELLINGEN 

NASTREVEN  

6 Doeltreffende ondersteuning van de democratie  

 

Bij het nastreven van samenhangende doelstellingen, en op basis van de beginselen in artikel 21 

VEU, heeft de EU in 2012 haar werkzaamheden betreffende versterking van de democratie en 

democratisering in de hele wereld voortgezet.  

 

De belangrijkste instrumenten die werden aangewend, waren politieke dialogen met consistente 

boodschappen, ondersteund door verkiezingswaarnemingsmissies en maatregelen op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking.  
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De werkzaamheden in verband met de samenhang kunnen het best per land worden verricht en 

beginnen met de samenhang tussen de EU-instrumenten, waaronder de politieke dialoog. Zij 

bestrijken ook de samenwerking tussen de EU en de lidstaten, met op elkaar afgestemde en 

gecoördineerde boodschappen en activiteiten, en hebben hun doel bereikt wanneer steun wordt 

overeengekomen en gezamenlijk met het partnerland wordt uitgevoerd. Thans wordt gewerkt aan 

een grotere nadruk op duurzame resultaten, waaronder ondersteuning van de democratie. 

 

Naast de verkiezingswaarnemingsmissies, die zeer zichtbare instrumenten ter ondersteuning van 

geloofwaardige verkiezingsprocessen vormen, worden de activiteiten door middel van het Europees 

instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) ter ondersteuning van de verdere 

ontwikkeling van burgerrechten en politieke rechten en economische, sociale en culturele rechten in 

de partnerlanden uitgevoerd via de samenwerking met maatschappelijke organisaties.  
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Ondersteuning van de democratie vindt ook op grotere schaal plaats in de vorm van steun voor 

uiteenlopende instellingen uit de publieke sector, die bedoeld is om de dienstverlening aan burgers 

te versterken en de toepassing van economische en sociale rechten te bevorderen. Tevens wordt 

steun verleend aan parlementen en organisaties van burgers en worden decentralisatiemaatregelen 

gestimuleerd, met als doel de politieke ruimte te vergroten en ervoor te zorgen dat burgers een stem 

krijgen en vertegenwoordigd zijn. Capaciteitsopbouw en institutionele ondersteuning vinden 

voornamelijk plaats via het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), het ENPI 

(Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument) en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF).  

 

De uitvoering van de conclusies van de Raad van november 2009 en december 2010 maakt thans 

deel uit van de doelstellingen op het gebied van democratie en mensenrechten uit hoofde van het 

strategisch kader en het actieplan.  

 

In 2012 zijn de werkzaamheden in de EU-delegaties, samen met de lidstaten in de negen 

resterende testcaselanden voor ondersteuning van de democratie (Benin, Bolivia, Ghana, 

Indonesië, Kirgizië, Libanon, Maldiven, Mongolië en Salomonseilanden, als genoemd in de 

Raadsconclusies van december 2010) voortgezet teneinde de democratieprofielen te vervolledigen 

en actieplannen inzake democratie op te stellen. In oktober 2012 is een tussentijds verslag 

aangenomen. Begin 2013 wordt een eindejaarsverslag verwacht, alsmede de afronding van de eerste 

proeffase.  

 

Alle aan het proefproject deelnemende delegaties hebben beschrijvende verslagen ingeleverd, 

d.w.z. verslagen waarin de activiteiten van de donorgemeenschap ter ondersteuning van de 

democratie in het testcaseland in kaart zijn gebracht. De meeste van hen hebben ook de behoeften 

geanalyseerd en werken thans aan actieplannen ter ondersteuning van de democratie.  
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In 2013 zal dit werk worden voortgezet en zullen de ontwerptemplates in het licht van de ontvangen 

verslagen worden bijgesteld. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat de verslagen waarin de nadruk op 

democratie ligt, bijkomende informatie betreffende politieke structuren en de kwaliteit van 

instellingen opleveren en een beoordeling inhouden van politieke processen die de democratie 

ofwel versterken ofwel ondermijnen. Ook blijkt hieruit dat de instrumenten verder moeten worden 

ontwikkeld, zowel wat betreft de ontwikkeling en opleiding van personeel als wat betreft richt-

snoeren en templates voor analyse, het vaststellen van maatregelen en de uitvoering en beoordeling 

van activiteiten ter ondersteuning van de democratie. 

 

De uit het eerste proefproject geleerde lessen zullen de basis vormen voor de start van een tweede 

groep testcaselanden. 

 

Doel van de democratieprofielen is een EU-beoordeling van de stand van de democratie in een 

bepaald land op te stellen, de informatie betreffende belangrijke aspecten te systematiseren en de 

vooruitzichten voor verandering in te schatten. Dit zou idealiter moeten geschieden in samen-

werking met zowel plaatselijke belanghebbenden (van officiële instanties en het maatschappelijk 

middenveld) als internationale belanghebbenden. Een voorzichtige conclusie naar aanleiding van de 

inhoud van de profielen van het eerste proefproject is dat de verzamelde informatie betrekkelijk 

lang houdbaar zal zijn en een nuttige achtergrond voor politieke dialogen, ontwikkelings-

samenwerkingsactiviteiten en verkiezingswaarneming/-bijstand zal opleveren. 
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De democratie-actieplannen zijn bedoeld als weergave van een overeengekomen beoordeling van 

de terreinen waarop steun van de EU/EU-lidstaten en andere steun voor versterking van de 

democratie nodig is. Idealiter worden deze terreinen door de EU/EU-lidstaten (en andere donors) en 

het partnerland gezamenlijk overeengekomen. Doel is de samenhang van en de eigen inbreng in 

acties te vergroten en tot duurzame resultaten te komen. De democratieprofielen en -actieplannen 

zullen aan de Raad worden voorgelegd en voor de verdere ontwikkeling van de methodologie 

worden gebruikt. Het uiteindelijke doel is tot instrumenten te komen die in de hele wereld kunnen 

worden toegepast. 

 

Echte verkiezingen vormen een essentiële basis voor een functionerende democratie en een 

sleutelelement van duurzame ontwikkeling. De EU is van oordeel dat maatregelen ter bescherming 

van het recht om aan echte verkiezingen deel te nemen, een belangrijke bijdrage aan vrede, 

veiligheid en conflictpreventie kunnen leveren. De EU is in 2012 verkiezingsprocessen wereldwijd 

krachtig blijven ondersteunen door op verzoek van de autoriteiten EU-verkiezingswaarnemings-

missies (EOM's) en missies van verkiezingsdeskundigen (EEM's) te sturen en door verkiezings-

ondersteuning op verzoek en steun voor binnenlandse waarnemers te verlenen. 

 

In juni is ook een tussentijdse toetsing uitgevoerd om het functioneren en het gebruik van de 

middelen voor EOM's en EEM's te verbeteren. 

 

Dit jaar zijn EOM's gestuurd naar Senegal, Algerije, Oost-Timor en Sierra Leone. Om specifieke 

veiligheidsredenen is een verkiezingsevaluatieteam (EAT) naar Libië gezonden. Tevens zijn missies 

van verkiezingsdeskundigen ingezet in Egypte, Jemen, El Salvador, Guinee-Bissau, Senegal, 

Mexico, Angola en Ghana.  
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De EU heeft de langetermijnaanpak van verkiezingsprocessen verder versterkt door te beginnen met 

de beoordeling van zo veel mogelijk aspecten van de verkiezingscyclus vóór de verkiezingen 

(bijvoorbeeld registratie van kiesgerechtigden) en daarna (follow-up van de aanbevelingen van de 

EOM). Teneinde de afspraak in het strategisch kader en actieplan van de EU voor mensenrechten en 

democratie na te komen, hebben de EU-instellingen maatregelen genomen om de follow-up van de 

EOM's van de EU een systematisch karakter te geven door middel van een betere benutting van 

bestaande instrumenten, zoals periodieke rapportage van de missiehoofden en programmering van 

de EU-bijstand, en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten zoals richtsnoeren en instructies aan 

de delegaties voor vervolgmissies. Om het effect van de EOM's te vergroten is de EU begonnen met 

een eerste ronde van vervolgmissies midden in de verkiezingscyclus die bedoeld zijn ter versterking 

van de uitvoering van aanbevelingen op basis van de vorige verkiezingen, om aldus de voorwaarden 

voor de volgende verkiezingen te verbeteren. In december 2012 heeft de EU een vervolgmissie in 

Malawi uitgevoerd om na te gaan of er vorderingen zijn gemaakt bij de electorale hervormingen en 

bij te dragen tot de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen in 2014. Voor 2013 zijn 

verscheidene andere missies in voorbereiding. 

 

In het besef dat de aard en de vorm van de aanbevelingen van essentieel belang zijn voor de 

geslaagde uitvoering ervan, is de EU de methodologische begeleiding voor haar 

waarnemingsmissies betreffende deze en andere onderwerpen blijven verbeteren, met name via het 

NEEDS-project. 
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NEEDS-project 2008-2012 

 

Het netwerk voor versterkte electorale en democratische ondersteuning (Network for Enhanced 

Electoral and Democratic Support - NEEDS) 2008-2012 is het derde project op dit gebied dat door 

de EU is gefinancierd. Doel van dit project was: 

 

1) bij te dragen aan de consolidatie van een door de EU-EOM's gebruikte consistente methodologie 

overeenkomstig de internationale en regionale normen voor democratische verkiezingen (met 

inbegrip van hieraan gekoppelde verkiezingsondersteuning);  

2) de capaciteiten van EU-waarnemers te verbeteren, door een gemeenschappelijke EU-aanpak voor 

de werving en opleiding van waarnemers uit te werken;  

3) het democratische proces in derde landen te ondersteunen, door via regionale partners 

binnenlandse waarnemersgroepen en andere relevante maatschappelijke organisaties gericht te 

steunen; in dit verband strategieën voor de uitvoering van de aanbevelingen van de EU-EOM's, 

waaronder capaciteitsopbouw, uit te werken en te bevorderen. 

 

Het driejarige project (dat met één bijkomend jaar is verlengd) heeft verscheidene nuttige 

instrumenten en richtsnoeren betreffende de methodologie van EU-EOM's opgeleverd, met 

organisatie van opleidingen voor honderden waarnemers voor de lange en de korte termijn en leden 

van kernteams en versterking van de capaciteiten van maatschappelijke organisaties en regionale 

netwerken.  

 

Deze doelstellingen zullen de kern blijven vormen van de steun die wordt verstrekt in het kader van 

het project verkiezingswaarneming en ondersteuning van de democratie (2013-2017), dat wordt 

geleid door GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Duitse dienst voor 

ontwikkelingssamenwerking) en Eris (Electoral Reform International Services - Britse organisatie 

voor bijstand bij electorale hervorming), met steun van hun regionale en nationale partners in 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
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De EU is het voortouw blijven nemen bij de coördinatie van de inspanningen van diverse EOM's op 

dit gebied en was betrokken bij de versterking van de capaciteiten van andere regionale organisaties 

(bijv. de Afrikaanse Unie en de Liga van Arabische Staten). De EU-delegaties werden aan-

gemoedigd om de aanbevelingen van de OVSE/ODIHR-verkiezingswaarnemers op te volgen. 

 

Samenwerking tussen de Liga van Arabische Staten (LAS) en de EU 

 

In 2012 heeft het NEEDS-project een tiendaags programma van uitwisselingen en activiteiten 

gefaciliteerd, waarbij de Liga van Arabische Staten (LAS) en de Europese Unie (EU) bijeen-

kwamen om over de problemen in verband met verkiezingswaarnemingsmissies te spreken. Deze 

bijeenkomst vond plaats van 7 tot en met 17 oktober 2012, te beginnen met een bijeenkomst in 

Brussel, gevolgd door een reis van de LAS om de Litouwse parlementsverkiezingen op 14 oktober 

te observeren. De LAS-delegatie omvatte 14 hoogopgeleide medewerkers van haar hoofdzetel die 

bij LAS-verkiezingswaarnemingsmissies betrokken zijn, en een vertegemwoordiger van het 

EU/LAS-verbindingsbureau in Malta. 

 

Het seminar bood LAS- en EU-functionarissen de gelegenheid om gangbare praktijken en 

werkmethoden op het gebied van verkiezingswaarneming en verkiezingsondersteuning uit te 

wisselen. Zij hebben aldus meer over elkaars ervaringen met waarneming geleerd en de methoden 

en strategieën kunnen vergelijken van diverse andere internationale en regionale groepen die 

verkiezingswaarnemingsgroepen financieren. 
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In veel landen heeft de EU geloofwaardige nationale waarnemersnetwerken gesteund door middel 

van financiering en capaciteitsopbouw. De EU is ook technische en materiële steun aan verkiezings-

processen blijven verlenen, met name aan organen voor toezicht op de verkiezingen (Electoral 

Management Bodies - EMB's), materiële steun voor stem- en registratieprocedures, en ook steeds 

vaker aan andere belanghebbenden dan de EMB's, teneinde het inclusieve karakter en de 

aanvaarding van het proces te bevorderen. Dit omvatte de begeleiding van maatschappelijke 

organisaties op het gebied van voorlichting aan kiezers en burgerschapsvorming; het propageren 

van een onpartijdige en professionele mediasector, met inbegrip van de opleiding van journalisten; 

het geven van opleiding aan leden van politieke partijen en kandidaten, onder meer over de dialoog 

tussen partijen en genderkwesties; het bevorderen van de vaststelling van deugdelijke electorale 

geschillenbeslechtingsmechanismen en versterking van het gerechtelijk apparaat. 

 

In 2012 heeft de EU verkiezingsondersteuning verleend in een aantal landen waaronder Burkina 

Faso, El Salvador, Nigeria, Pakistan en Togo. Zonder dat haar wereldwijde inzet en ambitie is 

afgenomen, heeft zij haar steun voor de democratiseringsgolf in het zuidelijke Middellandse Zee-

gebied en het Midden-Oosten opgevoerd. Zo werd steun verleend aan de democratische 

hervormingsprocessen in Jordanië en Libië. Steun staat op stapel voor landen die doende zijn met 

het consolideren van hun democratische instellingen, zoals Nepal en Tanzania, en voor landen die 

een crisis hebben doorgemaakt en waar de overgangsinstellingen moeten worden vervangen door 

democratisch verkozen instellingen, zoals Madagascar.  

 

Kennis- en beleidsontwikkeling en samenwerking met de voornaamste spelers op het gebied van 

verkiezingsondersteuning blijven prioriteiten voor de EU. In maart 2012 is een thematische work-

shop over "verkiezingen en ICT" in Mombasa, Kenia, bijgewoond door meer dan 200 deelnemers, 

waaronder vertegenwoordigers van kiescommissies uit veel ontwikkelingslanden. Deze workshop 

werd georganiseerd in samenwerking met het UNDP. De workshop produceerde een uitvoerig 

samenvattend verslag en werd tot eLearning-cursus omgevormd.  
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7 A Een permanente instantie voor mensenrechten en democratie binnen de Raad van de EU  

 

De Raadsgroep die zich met alle mensenrechtenaspecten van de externe betrekkingen van de 

EU bezighoudt (COHOM), bestaat uit de EU-lidstaten, de Europese Commissie en de Europese 

Dienst voor extern optreden. COHOM is verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling en 

uitvoering van het EU-beleid op het gebied van mensenrechten en democratie, waaronder de diverse 

EU-richtsnoeren betreffende mensenrechten, mensenrechtendialogen en -overleg met derde landen 

en de integratie van de mensenrechten in het externe optreden van de EU.  

 

Een kerntaak is het bepalen van de strategische prioriteiten van de EU in multilaterale 

mensenrechtenfora, met name de VN-Mensenrechtenraad en de Derde Commissie van de Algemene 

Vergadering van de VN. COHOM was de drijvende kracht achter de opstelling van het strategisch 

kader en het actieplan van de EU inzake mensenrechten en democratie en houdt toezicht op de 

globale uitvoering ervan.  

 

COHOM wisselt periodiek van gedachten met de voorzitter van de Subcommissie mensenrechten 

van het Europees Parlement en met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. 

Verscheidene andere gastsprekers op hoog niveau, zoals de speciale rapporteurs van de VN, houden 

regelmatig voordrachten voor het COHOM over specifieke thema's.  

 

De afgelopen jaren zijn de werklast en de vergadertijd van de groep aanmerkelijk toegenomen 

vanwege de uitbreiding van het EU-mensenrechtenbeleid. Zo bedroeg de totale vergadertijd 

gedurende de eerste helft van 2012 bijvoorbeeld bijna tweemaal zo veel als in 2010. Deze nieuwe 

omstandigheden maakten een verandering in de werkmethoden noodzakelijk. 
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De gebruikelijke vergaderingen in de hoofdsteden, die worden bijgewoond door de 

directeuren mensenrechtenbeleid van de EU-lidstaten, worden nu aangevuld met periodieke 

vergaderingen van de Brusselse configuratie die in november 2012 is ingesteld. Het voornaamste 

doel is niet alleen om de toegenomen werklast van COHOM het hoofd te bieden, maar ook om haar 

in staat te stellen sneller op ontwikkelingen te reageren en te zorgen voor een nauwe wisselwerking 

met het Politiek en Veiligheidscomité en anderen, met name de Raadsgroepen die zich met 

geografische gebieden bezighouden. Hieruit blijkt duidelijk dat de EU vastbesloten is mensen-

rechten en democratie via al haar externe activiteiten te bevorderen.  

 

Voortbouwend op de bestaande praktijk van roulerende voorzitterschappen heeft COHOM task 

forces ingesteld die tot taak hebben het werk van COHOM op specifieke prioritaire gebieden te 

ondersteunen door middel van diepgaande voorbereiding en bespreking van verscheidene 

onderwerpen, met name de uitvoering van de EU-richtsnoeren op het gebied van mensenrechten 

(bijvoorbeeld de doodstraf, foltering, kinderen en gewapende conflicten, mensenrechtenverdedigers, 

de rechten van het kind en geweld tegen vrouwen en meisjes). Deze task forces vormen een 

praktische manier om de desbetreffende deskundigen van de EDEO, de Commissiediensten en de 

lidstaten bijeen te brengen en de lasten op informele wijze te delen.  

 

Op dit moment bestaan er ook informele lastenverdelingsregelingen in de VN-mensenrechtenfora 

(Derde Commissie van de Algemene Vergadering en Mensenrechtenraad) en andere multilaterale 

organisaties zoals de Raad van Europa en de OVSE.  

 

Doeltreffende lastenverdelingsregelingen zorgen voor brede politieke steun, én voor de beste 

benutting van deskundigheid en vermogens. De besprekingen over de wijze waarop de 

lastenverdeling verder kan worden verbeterd, zullen in 2013 worden voortgezet.  
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8 Het beleid samenhangender maken  

 

De EU zet zich in voor de mensenrechten op alle gebieden. De EU en haar lidstaten hebben zich 

ertoe verbonden de eerbiediging van de mensenrechten binnen de grenzen van de EU te waar-

borgen. Buiten haar grondgebied is de EU vastbesloten mensenrechten en democratie via al haar 

externe activiteiten te bevorderen overeenkomstig artikel 21 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. In 2012 zijn inspanningen geleverd om problemen in verband met samenhang en 

consistentie tussen het interne en het externe mensenrechtenbeleid van de EU op te lossen. De 

samenwerking tussen de Raadsgroep grondrechten, burgerrechten en vrij verkeer van personen 

binnen de EU (FREMP) en de Groep rechten van de mens in het externe optreden (COHOM) zal in 

2013 worden opgevoerd. 

 

9 Respect voor economische, sociale en culturele rechten  

 

Economische, sociale en culturele rechten (ESCR) maken volwaardig deel uit van het externe 

mensenrechtenbeleid van de EU, en geven de sterke gehechtheid aan de universaliteit en de 

ondeelbaarheid van alle mensenrechten weer. In 2012 is van diverse instrumenten gebruik gemaakt 

om deze rechten te propageren, te beschermen en te eerbiedigen, waaronder lobbywerk op hoog 

niveau en openbare diplomatieke inspanningen. 

In intergouvernementele onderhandelingen heeft de EU gepleit voor de erkenning van de verbanden 

tussen de naleving van mensenrechtennormen en duurzame ontwikkeling en uitbanning van 

armoede. De economische, sociale en culturele rechten zijn in 2012 ook met enkele partners 

besproken in het kader van de mensenrechtendialogen van de EU. Zo zijn bijvoorbeeld in 2012 de 

economische, sociale en culturele rechten aan bod gekomen in de mensenrechtendialogen met 

Colombia, Georgië, Oekraïne en Vietnam, vanuit verscheidene gezichtshoeken waaronder 

arbeidsrechten en landrechten. Dit zal nu meer systematisch worden aangepakt, zoals vereist uit 

hoofde van het actieplan voor mensenrechten en democratie. 
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In de loop van het jaar heeft de EU verscheidene speciale rapporteurs van de VN die zich met 

ESCR bezighouden, gesteund en met hen samengewerkt, zoals de mandaathouders voor het recht 

op voedsel en water.  

Tijdens de ministeriële week van de AVVN 2012 heeft de EU samen met de VS en UN Water een 

evenement op hoog niveau georganiseerd over waterzekerheid en het belang ervan voor voedsel- 

en energievoorraden en economische en sociale ontwikkeling. HV/VV Ashton en de Amerikaanse 

minister van Buitenlandse Zaken Clinton hebben een toespraak gehouden voor de 

rondetafelbijeenkomst. De deelnemers hebben aangedrongen op samenwerking en snelle actie om 

waterschaarste te voorkomen en stelden voor dat het waterbeheer via partnerschappen tussen 

overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zou kunnen worden verbeterd. Waterzekerheid is 

ook besproken tijdens de informele bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken van 

september in Cyprus. 

Als belangrijkste verstrekker van ontwikkelingshulp in de wereld heeft de EU concrete maatregelen 

genomen om haar partners bij het verwezenlijken van ESC-rechten te helpen. Uit hoofde van de 

EIDHR-uitvoeringsstrategie heeft de EU zich ertoe verbonden haar steun voor initiatieven op het 

gebied van ESC-rechten op te voeren, onder meer door te pleiten voor de ondertekening en 

bekrachtiging van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en 

het Facultatieve Protocol daarbij. 

Actie 9 van het strategisch kader en actieplan van de EU inzake mensenrechten en democratie, 

"Respect voor economische, sociale en culturele rechten", bepaalt dat de EU a) moet helpen vorm te 

geven aan de agenda voor economische, sociale en culturele rechten, met een speciaal accent op de 

VN-Mensenrechtenraad en in nauwe samenwerking met de speciale VN-rapporteurs voor de 

afzonderlijke rechten, en b) in dialogen met derde landen specifieke kwesties in verband met 

economische, sociale en culturele rechten aan de orde moet stellen.  

Uiterlijk medio 2013 zal hiertoe een werkprogramma worden opgesteld. De besprekingen hierover 

zijn in november 2012 in de COHOM begonnen op basis van een Portugese non-paper en zullen 

begin 2013 worden voortgezet.  

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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In Actie 10 verbindt de EU zich ertoe te werken aan de bevordering van de mensenrechten in de 

ontwikkelingssamenwerking, en in Actie 10 c) aan het integreren van mensenrechtenkwesties in de 

pleidooien van de EU voor de mondiale ontwikkelingsagenda en andere mondiale vraagstukken, 

met name wat betreft het proces na de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. Met de 

werkzaamheden om te zorgen voor nadruk op mensenrechten, democratie en goed bestuur in 

de ontwikkelingsagenda na 2015 is reeds een aanvang gemaakt. 

 

In 2012 heeft de EU haar nauwe samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 

voortgezet. Zij heeft uitvoering gegeven aan de mededeling van de Commissie "Het effect van het 

EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering" (oktober 2011), waarin wordt 

gewezen op het belang van werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor een inclusief groeikader dat 

mensen de mogelijkheid biedt deel te nemen aan en profijt te trekken van het scheppen van welvaart 

en banen.  

 

In juli 2012 heeft het European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

(EIUC) - gesteund door EIDHR-financiering - in Venetië, Italië, een diplomatieke conferentie 

georganiseerd over "De EU en economische, sociale en culturele rechten". Deze conferentie werd 

bijgewoond door relevante belanghebbenden (zoals vertegenwoordigers van universiteiten en 

deskundigen op het gebied van mensenrechten en democratisering van de EU-instellingen en uit de 

lidstaten), die hebben gesproken over manieren om het EU-beleid betreffende economische, sociale 

en culturele rechten te verbeteren.  

 

In maart 2012 heeft de EDEO opleiding betreffende economische, sociale en culturele rechten 

voor haar personeel georganiseerd. Hieraan is deelgenomen door personeelsleden van de EDEO, de 

Europese Commissie en de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV DE RECHTEN VAN DE MENS IN ALLE VORMEN EN INSTRUMENTEN VAN HET BUITENLANDS 

BELEID VAN DE EU 

10 Naar een op rechten gebaseerde benadering van ontwikkelingssamenwerking  

 
In 2012 is een begin gemaakt met een reeks van beleidsvormen en maatregelen ter verbetering van 
de op rechten gebaseerde benadering van ontwikkelingssamenwerking. In de "agenda voor 
verandering"1 en in de "richtsnoeren voor begrotingssteun"2 zijn mensenrechten, goed bestuur en 
democratie aangemerkt als prioriteiten in het kader van de ontwikkelingssamenwerking van de EU. 
In de resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over een agenda voor 
verandering: de toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU3 werden de Commissie en de 
EDEO opgeroepen "hun belofte na te komen van een op mensenrechten gebaseerde benadering van 
het volledige ontwikkelingssamenwerkingsproces."  
 
Inclusieve groei en sociaal en economisch welzijn kunnen niet los worden gezien van mensen-, 
burger- en politieke rechten. In de nieuwe Programmeringsinstructies4 staat dat de betrokkenheid 
van de EU bij de partnerlanden ter bevordering van democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat 
moet toenemen. Ook moet de EU haar steun (combinatie en hoogte van de hulp, methoden en 
regelingen) afstemmen op de mate waarin het betrokken land zich inspant voor de mensenrechten, 
de democratie en de rechtsstaat, en op het vermogen hervormingen door te voeren en tegemoet te 
komen aan de wensen en behoeften van de bevolking. In de nieuwe richtsnoeren begrotingssteun 
wordt erkend dat algemene begrotingssteun5 moet worden verleend wanneer het vertrouwen bestaat 
dat de steun wordt gebruikt ten behoeve van de fundamentele waarden en doelstellingen waaraan de 
EU en de partnerlanden zich hebben gebonden. In dit verband heeft de EU een evaluatie met 
betrekking tot fundamentele waarden uitgewerkt (hoofdstuk 4 en bijlage 12 bij de richtsnoeren 
begrotingssteun) die voor verschillende soorten van overeenkomsten moet worden uitgevoerd. Het 
onderschrijven van fundamentele waarden is nu een voorwaarde voor overeenkomsten betreffende 
goed bestuur en ontwikkeling.

                                                 
1 Conclusies van de Raad "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda 

voor verandering (3166e zitting van de Raad Buitenlandse Zaken, Brussel, 14 mei 2012). 
2 Deze vormen de neerslag van het nieuwe beleid dat uiteengezet is in de conclusies van de 

Raad "De toekomstige strategie inzake EU-begrotingssteun aan derde landen"; 3166e zitting 
van de Raad Buitenlandse Zaken, Brussel, 14 mei 2012. 

3 2012/2002(INI).  
4 Instructies voor de programmering van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) en van het 

financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - 2014-2020, aangenomen op 15 mei 2012. 
5 Goedgekeurd in september 2012. 
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Voorts blijkt uit de voorstellen die in december 2011 voor het meerjarig financieel kader 2014-2020 
zijn ingediend dat mensenrechten en democratie niet langer een horizontale (en zeer vaak enkel in 
thematische instrumenten aan de orde komende) problematiek vormen, maar dat zij nu sectorbreed 
worden benaderd. Mensenrechten en democratie worden dus niet langer beschouwd als "extra's", 
maar als de grondslag van een samenhangender en doeltreffender programmering. Het optreden van 
de EU krijgt daarmee op uiteenlopende wijzen gestalte: mensenrechten als voorwaarde voor 
algemene begrotingssteun, een flexibeler en versterkt Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten, intensievere samenwerking met en benadering van het maatschappelijk midden-
veld, maar bovenal de opneming van mensenrechten, democratie en goed bestuur in alle 
geografische instrumenten. Daarmee draagt de EU er zorg voor dat de projecten in verband met 
democratie, mensenrechten en de rechtsstaat niet alleen bijdragen tot gerechtelijke hervormingen en 
institutionele opbouw, maar dat er ook een verband wordt gelegd met infrastructurele en milieu-
projecten. Zo zal de EU er voor zorgen dat de slachtoffers hun opvattingen en behoeften kenbaar 
kunnen maken, en aldus hun mensenrechten uitoefenen. In 2013 zal de EU in dit verband "een 
instrumentarium ontwikkelen om te komen tot een op rechten gebaseerde benadering van 
ontwikkelingssamenwerking"1. Bij de programmering is voor de landenstrategieën voor de mensen-
rechten een beslissende rol weggelegd.  
 

Parallel aan de programmering is de EU momenteel doende de samenhang en de coördinatie tussen 

de follow-up van Rio+20 en de ontwikkelingsagenda na 2015 te verbeteren; daarbij wijst zij erop 

dat er in het kader van die agenda naar gestreefd moet worden om vóór 2030 "Een waardig leven 

voor iedereen" te verzekeren. Aangelegenheden met betrekking tot democratisch bestuur, rechts-

statelijkheid en volledige verwezenlijking van de mensenrechten zijn belangrijk met het oog op de 

totstandbrenging van duurzame ontwikkeling. De EU zal er dan ook voor ijveren dat deze punten 

een centrale plaats krijgen op de mondiale ontwikkelingsagenda na 2015. 

                                                 
1 Actie 10 (a) van het Actieplan bij het Strategisch EU-kader voor mensenrechten en 

democratie. 



 
9431/13  dau/GRA/ac 58 
BIJLAGE DG C   NL 
 

 

11 Met behulp van de handel bijdragen tot de mensenrechten  

 

Begin 2012 heeft de Commissie een mededeling aangenomen getiteld "Handel, groei en 

ontwikkeling: Afstemming van het handels- en investeringsbeleid op de meest behoeftige landen"1; 

daarin staat dat de EU zich overeenkomstig artikel 3, lid 5, VEU en artikel 207 VWEU in haar 

handelsbeleid laat leiden door de centrale waarden die aan haar eigen bestaan ten grondslag liggen, 

waaronder eerbiediging en bevordering van de mensenrechten en duurzame ontwikkeling.  

 

Op 25 oktober 2012 heeft de Raad Verordening nr. 978/2012 houdende toepassing van een schema 

van algemene tariefpreferenties aangenomen, ter vervanging van de vorige verordening 

betreffende een schema van algemene tariefpreferenties (SAP). De nieuwe SAP-verordening 

versterkt het mechanisme voor toezicht op de naleving van internationale overeenkomsten door 

SAP+-begunstigden, met inbegrip van de essentiële overeenkomsten inzake mensenrechten. De 

Commissie zal intensiever rapporteren over de conduitestaat van de SAP+-begunstigden door om 

de twee jaar zowel aan de Raad als aan het Europees Parlement verslag uit te brengen. Deze 

aangescherpte bepalingen worden van toepassing wanneer op 1 januari 2014 de nieuwe preferenties 

van kracht worden. 

                                                 
1 COM (2012) 22 
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De vrijhandelsovereenkomsten van de EU zijn door middel van overbruggingsclausules 

verbonden met de overeenkomstige politieke kaderovereenkomsten, die ook mensenrechten-

clausules bevatten. Indien er geen associatie- of kaderovereenkomst van kracht is, wordt een 

afzonderlijke mensenrechtenclausule in de vrijhandelsovereenkomsten opgenomen. Deze aanpak is 

gehanteerd in de in juni 2012 ondertekende vrijhandelsovereenkomst met Colombia en Peru, 

waarvoor het Europees Parlement in december goedkeuring heeft verleend. Voordat de Commissie 

voorstelt onderhandelingen op handelsgebied te openen, worden effectbeoordelingen verricht; 

tijdens de onderhandelingen worden duurzaamheidseffectbeoordelingen uitgevoerd die een meer 

gedetailleerde analyse mogelijk maken. Sedert de aanneming van de operationele richtsnoeren 

betreffende de inachtneming van de grondrechten in effectbeoordelingen van de Commissie in 2011 

is de mensenrechtendimensie van beide processen verder versterkt. Deze aanpak is in de praktijk 

gebracht in 2012, voorafgaand aan het begin van de onderhandelingen met Japan over een 

vrijhandelsovereenkomst en voor een eerste autonome bilaterale investeringsovereenkomst (een 

nieuwe EU-bevoegdheid uit hoofde van het Verdrag van Lissabon) met China, alsmede in de 

duurzaamheidseffectbeoordelingen betreffende de diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten met 

Georgië en de Republiek Moldavië.  

 

Wat betreft Verordening nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die 

gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf of foltering, heeft de Europese Commissie in 

december 2011 natriumthiopental en vergelijkbare stoffen die in dodelijke injecties worden 

gebruikt, toegevoegd aan de lijst van goederen waarvan de uitvoer wordt gecontroleerd1. Vooral 

naar aanleiding van verzoeken uit het Europees Parlement heeft de Commissie, bijgestaan door een 

groep deskundigen, een aanvang gemaakt met een algemene evaluatie van Verordening 1236/2005, 

die in 2013 moet worden afgerond. Daarbij zal worden bezien of de lijst van gecontroleerde 

goederen verder moet worden gewijzigd, en zal worden onderzocht of aanvullende maatregelen 

moeten worden voorgesteld.  

De Commissie heeft het overleg geopend over de mogelijkheid om de toepassing van een aantal 

bepalingen van de bestaande uitvoercontroleverordening nr. 428/2009 zodanig aan te passen dat zij 

ook van toepassing zijn op de uitvoer van sommige gevoelige technologieën die in conflictzones en 

onder autoritaire regimes gebruikt kunnen worden op een wijze die in strijd is met de 

mensenrechten.  

                                                 
1 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1352/2011 van de Commissie van 20 december 2011. 
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Zo is naar aanleiding van de geleidelijke verslechtering van de situatie in Syrië bij Verordening nr. 

36/2012 van de Raad "betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië" een 

verbod opgelegd op de uitvoer van apparatuur of programmatuur die in de eerste plaats bedoeld is 

om te worden gebruikt voor toezicht op of interceptie van internetcommunicatie en telefoon-

gesprekken door de Syrische regering; het verbod is in de EU op 18 januari 2012 in werking 

getreden. 

 

Gedurende de VN-conferentie over een wapenhandelsverdrag hebben de Europese Unie en haar 

lidstaten duidelijk gemaakt dat wapenoverdrachten naar hun mening moeten worden verboden 

wanneer er een duidelijk risico bestaat dat de wapens gebruikt zullen worden voor ernstige 

schendingen van het internationaal recht inzake de mensenrechten of het internationaal humanitair 

recht. 

 

12 Mensenrechten verwerken in conflictpreventie en crisisbeheersing  

 

De EU is voortgegaan met de uitvoering en consolidering van haar specifieke mensenrechten- en 

gendergelijkheidsbeleid in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. 

Mensenrechten en gendermainstreaming kwamen onverminderd aan de orde bij het plannings-, 

uitvoerings- en evaluatieproces van GVDB-missies en -operaties. De EDEO heeft een interne 

taskforce ingesteld voor mensenrechten en gendermainstreaming in het GVDB, waarin regelmatig 

betrokkenen uit alle relevante diensten vergaderen. De aanbevelingen uit het Raadsverslag van 2010 

"Lessen en beste praktijken betreffende de integratie van mensenrechten en gender in de militaire 

operaties en de civiele missies van het GVDB"1 vormden nog steeds een referentie voor het EU-

optreden op dit gebied, naast de specifieke doelstellingen uit het EU-actieplan inzake 

mensenrechten en democratie.  

 

                                                 
1 Zie voor de volledige lijst document 17138/1/10 REV 1 
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In juni 2012 heeft de jaarlijkse bijeenkomst plaatsgevonden van de adviseurs op mensenrechten- en 

gendergebied van de GVDB-missies en -operaties, ditmaal gelijktijdig met de jaarlijkse vergadering 

van de EU-lidstaten over de uitvoering van UNSCR 1325. De vergadering bood de gelegenheid om 

beste praktijken uit te wisselen en praktische aanbevelingen te doen voor een mogelijke betere 

ondersteuning van hun werkzaamheden. Bij zestig procent van de civiele missies en van alle 

operaties in 2012 maakte een mensenrechten- en/of genderadviseur (EUTM Somalia) deel uit van 

het personeel.  

 

Er is voortgegaan met de uitwerking van opleidingsmodules betreffende mensenrechten, kinder-

bescherming en gender, waarbij werd samengewerkt met opleidingsinstituten in de EU-lidstaten en 

met groepen uit het maatschappelijk middenveld; in 2013 moet hieraan de laatste hand worden 

gelegd. Deze modules, die voorzien in opleiding voorafgaand aan de inzet, zijn gebaseerd op door 

de lidstaten in 2010 overeengekomen standaard opleidingselementen, en zijn bestemd voor het 

personeel van de missies en operaties. Speciale opleidingssessies om personeel van de EU en uit de 

lidstaten vertrouwd te maken met de mensenrechtendoelstellingen van de EU op GVDB-gebied 

worden nog steeds georganiseerd, met name in het kader van de opleidingsprogramma's van de 

EVDA en de EDEO.  

 

Overeenkomstig het actieplan is de EDEO in 2012 begonnen met het uitwerken van een systeem 

voor vroegtijdige waarschuwing voor conflicten waarin mensenrechtenschendingen als 

indicatoren zijn opgenomen. Dit systeem vergroot het vermogen van de EDEO om vast te stellen 

waar gevaar bestaat dat er gewelddadige conflicten ontstaan en wat de mogelijkheden zijn voor een 

vroegtijdig ingrijpen van de EU. Begin 2013 zal het worden uitgeprobeerd in acht landen in de 

Sahelregio. 
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Op het gebied van de samenwerking met internationale organisaties heeft de stuurgroep EU-VN in 

november 2012 beste praktijken uitgewisseld op het gebied van de integratie van de mensen-

rechten in het crisisbeheer. Ook tijdens de dialoog tussen de EU en de AU in november 2012 was 

er gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen.  

 

Ook het maatschappelijk middenveld was nauw betrokken bij de werkzaamheden van de EU op 

dit gebied, met name door deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst van de adviseurs op het gebied 

van de mensenrechten en gender en door regelmatige gedachtewisselingen op werkniveau, te 

Brussel en ter plaatse in het kader van missies en operaties.  

 

In maart 2012 heeft de Raad de bespreking afgerond van het operationeel document 

"Implementation of UNSCRs on Women, Peace and Security in the context of CSDP missions and 

operations " (Uitvoering van resoluties van de Veiligheidsraad van de VN betreffende vrouwen, 

vrede en veiligheid in de context van GVDB-missies en -operaties)1, dat in 2008 was aangenomen.  

                                                 
1 7109/12. Verwijst naar UNSCR 1325, zoals aangescherpt bij UNSRCs 1820, 1888, 1889 en 

1960.               
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EUTM Somalia is een EU-opleidingsmissie voor Somalische militairen die deel uitmaakt van 

het proces ter hervorming van de veiligheidssector in Somalië. De missie is gebaseerd in 

Uganda; het hoofdkwartier is gevestigd te Kampala en er is een opleidingskamp in Bihanga. 

Sinds 2010 zijn er ongeveer 3 000 Somalische militairen door EUTM Somalia opgeleid; zij 

vormen nu de kern van de nieuwe Somalische nationale strijdkrachten.  

 

Naast de opleiding in verband met de taken van militairen, bevat het trainingsprogramma ook 

steeds een module waarin wordt ingegaan op mensenrechten en democratie. Daarin komen 

onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: mensenrechten in relatie tot de taken van 

een militair, rechten van kinderen, vrouwenrechten, het concept familie (met name in verband 

met IDP's), het democratisch stelsel en de rol van de Somalische strijdkrachten in een 

democratisch Somalië. In het totaal zijn er 12 sessies van elk twee uur aan deze onderwerpen 

gewijd. Deze module is verplicht voor alle cursisten, ongeacht hun rang of specialisme. Ter 

validering van de opleiding waren scenario's betreffende mensenrechtenschendingen 

opgenomen in de afsluitende oefening.  

 

De opleiding inzake mensenrechten en democratie biedt de cursisten niet alleen scholing met 

betrekking tot basisbeginselen, maar rust de militairen tevens toe met trots en korpsgeest; de 

bescherming van hun Somalische medeburgers beschouwen zij nu als hun voornaamste 

opdracht. Ook is mede hierdoor de verbondenheid tussen de verschillende eenheden, die vaak 

verschillende stammenachtergronden hebben, versterkt. EUTM Somalia wil voortgaan met 

het aanbieden van opleiding op het gebied van mensenrechten en democratie aan Somalische 

cursisten en streeft ernaar het programma steeds aan te passen aan de nieuwste 

ontwikkelingen, met name ten aanzien van Somalië. De volgende stap is, eerbied voor de 

mensenrechten te incorporeren in het beleid van de Somalische strijdkrachten, en het 

totstandbrengen van hun eigen opleidingscapaciteit. Al deze elementen maken deel uit van het 

herziene mandaat van EUTM Somalia. 
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13 Mensenrechten integreren in terrorismebestrijding  

 

De EU acht het van groot belang dat in de context van terrorismebestrijding een volledige en 

effectieve bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden wordt gegarandeerd, 

zowel in Europa als overal elders in de wereld. Het strategisch engagement van de Europese Unie, 

zoals gedefinieerd in haar terrorismebestrijdingsstrategie, laat wat dat betreft aan duidelijkheid 

niets te wensen over: "Om terrorisme wereldwijd te bestrijden en tegelijkertijd de mensenrechten te 

eerbiedigen, en om Europa veiliger te maken, zodat de Europese burgers in een ruimte van vrijheid, 

veiligheid en recht kunnen leven."  

 

De EU-instellingen en een aantal lidstaten hebben in juli 2012 deelgenomen aan een conferentie in 

Brussel over "Fair trial and due process in the counter-terrorism context", georganiseerd door 

de Counter-Terrorism Implementation Task Force van de VN en het VN-Bureau voor de rechten 

van de mens. De EU heeft eens te meer gewezen op het belang van eerbiediging van de mensen-

rechten bij de bestrijding van terrorisme.  

 

Het Deense voorzitterschap heeft in maart 2012 te Kopenhagen een workshop georganiseerd 

betreffende terrorismebestrijding en mensenrechten, waarin de aandacht met name uitging naar 

bijstand bij capaciteitsontwikkeling. Bij die gelegenheid hebben de Deense minister van 

Buitenlandse Zaken, de EU-coördinator voor terrorismebestrijding (CTC) en de speciale rapporteur 

van de VN betreffende de bevordering van de mensenrechten bij de bestrijding van terrorisme 

gezamenlijk een artikel in de pers gepubliceerd getiteld "Terrorismebestrijding en mensenrechten: 

het ene is niet mogelijk zonder het andere." Een aantal lidstaten gaf een toelichting op hun beste 

praktijken, zoals het document met praktische aanbevelingen voor terrorismebestrijding en de 

rechten van de mens van het Deens Instituut voor de Mensenrechten en de Britse aanbevelingen op 

het gebied van de mensenrechten ten behoeve van veiligheid en justitiële bijstand in den vreemde1.  

                                                 
1 Deze documenten kunnen worden geraadpleegd op: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; en 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf. 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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De EU heeft zich er onverminderd sterk voor gemaakt om bij de bestrijding van het terrorisme 

gebruik te maken van het strafrechtstelsel en heeft verschillende landen, waaronder Pakistan en de 

Sahel-landen, hulp geboden bij de versterking van hun strafrechtstelsels met het oog op een doel-

matig onderzoek naar en een doelmatige vervolging van terreurverdachten overeenkomstig de 

mensenrechten en de rechtsstaat.  

 

De EU heeft ondersteuning geboden aan de werkgroep strafrecht/rechtsstaat van het Global 

Counter-Terrorism Forum (GCTF). In juni 2012 is te Istanbul tijdens de ministersbijeenkomst 

van het GCTF het memorandum van Rabat aangenomen betreffende goede praktijken voor een 

doeltreffende aanpak van de terrorismebestrijding in de strafrechtsector. Voorts was de hoge 

vertegenwoordiger ingenomen met het voorstel een opleidingsinstituut op het gebied van justitie en 

de rechtsstaat op te richten, dat opleidingprogramma's zal uitwerken betreffende het gebruik van het 

strafrechtstelsel bij terrorismebestrijding in overeenstemming met de mensenrechten, ten behoeve 

van transitielanden, met name in het Middellandse Zeegebied. 

 

In aansluiting op de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 

over de landen van het Zuidelijk Nabuurschap van 2011, waarin erop gewezen is dat het belangrijk 

is dat de EU steun biedt voor een democratie met diepgang, die ook de rechtsstaat en de 

hervorming van de veiligheidssector omvat, heeft de EU in 2012 aan de landen van het zuidelijk 

Middellandse Zeegebied bijstand verleend ten behoeve van een grondige hervorming van de 

veiligheidssector. Ook heeft de EU onderzocht hoe de samenwerking met regionale organisaties, 

zoals de Liga van Arabische Staten, op het gebíed van terrorismebestrijding kan worden 

geïntensiveerd.  

 

De EU heeft haar diepgaande halfjaarlijkse dialoog met de juridisch adviseur van het 

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over internationaal recht en terrorisme-

bestrijding voortgezet.  
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De aanneming, in december 2011, van de National Defense Authorization Act (NDAA) door het 

Congres van de VS vormde in de EU aanleiding tot bezorgdheid omtrent de verenigbaarheid 

ervan met het internationaal recht; met name ging het daarbij om de verplichte militaire detentie 

van bepaalde buitenlandse terreurverdachten en het ontbreken van een termijn voor de detentie 

van terreurverdachten zonder proces. De EU en haar lidstaten hebben begin 2012, bij de 

opstelling van uitvoeringsregelingen voor de NDAA, bij de regering van de VS opmerkingen 

ingediend.  

 

Op 11 september 2012 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het 

veronderstelde vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de 

CIA. In haar reactie wees de Europese Commissie erop dat als "overgave" aangemerkte 

praktijken een ernstige schending inhouden van verschillende grondrechten en dat de strijd tegen 

het terrorisme geen rechtvaardiging kan vormen voor deze onaanvaardbare praktijken. De 

Commissie wees erop dat het aan de betrokken lidstaten is om nauwgezette, onafhankelijke en 

onpartijdige onderzoeken te beginnen of voort te zetten om de waarheid te achterhalen.  
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14 Ervoor zorgen dat mensenrechten de externe dimensie van het werk in de ruimte van 

'vrijheid, veiligheid en recht' (VVR) schragen  

Op 19 juni 2012 heeft de Commissie een EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 

2012-2016 aangenomen1, die een aanvulling vormt op Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming 

en bestrijding van mensenhandel. Het toezicht op de uitvoering van de strategie zal worden 

uitgeoefend door de Europese Commissie, en meer specifiek door het Bureau van de EU-

coördinator voor de bestrijding van mensenhandel. In de strategie wordt grote aandacht besteed aan 

de externe dimensie van mensenhandel en het belang van samenwerking met derde landen. Tevens 

wordt de cruciale rol van de civiele samenleving onderstreept, met inbegrip van de deelname van 

maatschappelijke organisaties aan nationale en grensoverschrijdende verwijzingsmechanismen, en 

wordt voorzien in de oprichting van een EU-platform van maatschappelijke organisaties die zich in 

de lidstaten en bepaalde derde landen bezighouden met de bescherming van en bijstand aan 

slachtoffers.  

 

In oktober 2012 heeft de Europese Raad conclusies aangenomen 2 waarin de strategie wordt 

toegejuicht en nogmaals wordt bevestigd dat de lidstaten vastbesloten zijn de mensenhandel te 

bestrijden.  

  

Voorts heeft de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 6 december 2012 het tweede verslag 

goedgekeurd over de uitvoering van het actiegericht document van 2009 over de versterking van de 

externe dimensie van het optreden tegen smokkel. In het document wordt een reeks van landen en 

regio's opgesomd waarmee de EU meer concrete partnerschappen dient te ontwikkelen en waarvoor 

zij specifieke samenwerkingsgebieden moet vaststellen. De samenwerking met de prioritaire landen 

zal gericht zijn op het opbouwen van capaciteit, onder meer door opleiding en onderwijs, waarbij 

rekening zal worden gehouden met de mensenrechtensituatie in het betrokken prioritaire land. De 

lijst van prioritaire landen en regio's zal op gezette tijden worden geactualiseerd. 

                                                 
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st11/st11780.nl12.pdf  
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st11/st11838-re06.nl12.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st11/st11780.nl12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st11/st11838-re06.nl12.pdf
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15 Mensenrechten bevorderen in de externe dimensie van het werkgelegenheids- en sociaal 

beleid  

 

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) kent fundamentele arbeidsnormen, die zijn vastgelegd 

in haar acht fundamentele verdragen. De EU streeft de bekrachtiging en daadwerkelijke naleving 

van deze verdragen na door middel van samenwerking met de IAO, die onder meer de deelname 

omvat aan de lopende besprekingen over arbeidsnormen en aan de werkzaamheden van de toezicht-

houdende instanties van de IAO. Daarnaast streeft de EU, in het kader van de externe dimensie van 

haar werkgelegenheids- en sociaal beleid, naar het bevorderen van de beginselen van fatsoenlijk 

werk, hetgeen ook de naleving omvat van de fundamentele verdragen van de IAO, in de 

betrekkingen met partnerlanden, door middel van bilaterale en regionale beleidsdialogen en de 

uitvoering van ontwikkelingshulpprojecten. 

Mede dankzij gecoördineerde inspanningen van de IAO en de internationale gemeenschap, met 

inbegrip van de EU, zijn er gedurende de afgelopen jaren in Birma/Myanmar veranderingen 

opgetreden met betrekking tot de toepassing van het Verdrag betreffende de gedwongen of 

verplichte arbeid (nr. 29) van de IAO. De door het land geboekte vooruitgang is in juni 2012 erkend 

door de Internationale Arbeidsconferentie. 

Op mondiaal niveau hebben de leiders van de G20, die in juni 2012 bijeen zijn gekomen in Los 

Cabos, Mexico, erop gewezen dat structurele hervormingen die ten volle de fundamentele 

beginselen en rechten met betrekking tot werk eerbiedigen, een belangrijke rol kunnen spelen ten 

behoeve van economische groei, werkgelegenheidskansen en mobiliteit.  

Op regionaal niveau zijn de fundamentele arbeidsnormen van de IAO besproken door het Forum 

over de maatschappelijke samenhang van de EU en de CELAC (Gemeenschap van Latijns-

Amerikaanse en Caribische landen) in Argentinië op 15-16 oktober 2012 en tijdens de 4e ASEM-

ontmoeting van de ministers van Arbeid en Werkgelegenheid te Hanoi, Vietnam, op 25-26 oktober 

2012.  
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In 2012 heeft de EU arbeidsrechten en de daadwerkelijke naleving van de reeds bekrachtigde 

fundamentele verdragen van de IAO besproken met landen zoals Colombia, Georgië (in beide 

gevallen betrof het Verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en 

nr. 98 betreffende het recht collectief te onderhandelen) en met Oezbekistan (Verdrag nr. 182 

betreffende de ergste vormen van kinderarbeid).  

In het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) is erop gewezen dat verdere inspanningen 

nodig zijn voor het bekrachtigen en/of daadwerkelijk naleven van de fundamentele verdragen van 

de IAO. Dit heeft geleid tot een nieuwe generatie van ENB-actieplannen waarover in 2012 

overeenstemming is bereikt, bijvoorbeeld in het kader van de betrekkingen met Marokko, Tunesië 

en Jordanië (dat in oktober 2012 in werking is getreden).  

Voorts neemt de EU actief deel aan het Rio+20-proces en de follow-up ervan, waarbij zij 

fatsoenlijk werk voor iedereen steunt, onder meer door het scheppen van werkgelegenheid, het 

waarborgen van rechten op de werkplek, sociale bescherming en sociale dialoog. Ook heeft zij 

onderzocht wat de beste manier is om sociale bescherming, een belangrijk onderdeel van het 

ontwikkelingsbeleid van de EU, te integreren in de ontwikkelingsagenda na 2015.  

Ook is steun gegeven voor een beleidsdialoog in ontwikkelingslanden op het gebied van indicatoren 

voor fatsoenlijk werk, sociale bescherming, arbeidsveiligheid en gezondheid en de gevolgen van 

handel voor de werkgelegenheid, door middel van vier gezamenlijke beheersprojecten waarover 

eind 2012/begin 2013 overeenstemming is bereikt. Deze hadden onder meer betrekking op steun 

voor beleidsdialoogplatforms en op capaciteitsverbetering bij overheidsbelanghebbenden en de 

sociale partners. 

De daadwerkelijke naleving van de fundamentele verdragen van de IAO is ook bevorderd via 

ontwikkelingshulp. In 2010 is in dit verband een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen ter 

"Bestrijding van kinderarbeid", in het kader van het thematisch programma "Investeren in mensen" 

van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking; daarbij worden middelen 

beschikbaar gesteld voor activiteiten zoals: 
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- het bevorderen van een doeltreffende beleidsdialoog, gericht op het uitbannen van kinder-

arbeid, de reïntegratie van slachtoffers in het voltijds onderwijs en in de maatschappij. 

- ondersteuning van partnerschappen en netwerkvorming tussen essentiële belanghebbenden, 

met name niet-overheidsactoren en de particuliere sector; 15 geselecteerde projecten in 12 

verschillende partnerlanden ontvangen middelen ten belope van in totaal 11 miljoen euro. 

Voorts is, in het kader van de ondersteuning van onderwijs en de uitbanning van kinderarbeid, 

in totaal 20 miljoen euro verstrekt voor twee bilaterale landenprogramma's in Bangladesh. 

Ook andere bilaterale bijstandsprojecten die zijn opgezet in het kader van verschillende financiële 

instrumenten hebben als doel de bevordering van de fundamentele arbeidsnormen van de IAO: 

- een project dat beschikt over een begroting van 10 miljoen euro uit het financierings-

instrument voor ontwikkelingssamenwerking, voor de financiering van sociale initiatieven in 

de mijnbouwsector in Bolivië. Het gaat daarbij om activiteiten zoals: verbetering van de 

arbeidsomstandigheden van vrouwen, waarbij zij geholpen worden bij het vinden van 

mogelijkheden om hun gezin te ondersteunen, en het voorkómen van kinderarbeid in de 

mijnbouwsector. Ook capaciteitsopbouw en opleiding met betrekking tot het juridisch kader 

en arbeidsnormen komen daarbij aan bod.  

- een project, gefinancierd uit begrotingssteun ten belope van 35 miljoen euro van het ENPI 

(Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument), voor de bevordering van gender-

gelijkheid in Marokko. Het project bevat een specifieke component voor eerlijke werving en 

integratie van vrouwen in overheidsbanen. 
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V HET UITVOEREN VAN EU-PRIORITEITEN INZAKE MENSENRECHTEN  

 

16 Afschaffing van de doodstraf 

 

De EU verzet zich krachtig en principieel tegen de doodstraf en is een belangrijke speler in de 

wereldwijde campagne voor de afschaffing ervan. De Unie is de mening toegedaan dat de 

afschaffing van de doodstraf de menselijke waardigheid versterkt en ertoe bijdraagt de mensen-

rechten gestaag te ontwikkelen. De in 2008 herziene EU-richtsnoeren over de doodstraf blijven 

het voornaamste instrument voor systematische actie in derde landen; zij zullen in 2013 worden 

geactualiseerd.  

 

In 2012 heeft de EU zich onverminderd tegen de doodstraf uitgesproken en alle beschikbare 

diplomatieke middelen ingezet om de afschaffing ervan te bevorderen. Wereldwijde afschaffing is 

een van de belangrijkste prioriteiten van het strategisch kader en actieplan inzake mensenrechten en 

democratie.  

 

Ter gelegenheid van de Europese dag tegen de doodstraf en de Werelddag tegen de doodstraf 

(10 oktober) hebben de EU en de Raad van Europa in een gezamenlijke verklaring herhaald in alle 

omstandigheden tegen het gebruik van de doodstraf te zijn, en te streven naar de wereldwijde 

afschaffing ervan. De hoge vertegenwoordiger heeft een mededeling aan de pers doen uitgaan 

waarin staat dat de doodstraf de te bestraffen misdaad niet ongedaan kan maken en het verlies van 

het slachtoffer niet kan verzachten, en dat deze straf tot het verleden dient te behoren. Overal ter 

wereld hebben EU-delegaties deze gelegenheid aangegrepen om hierop de aandacht te vestigen 

tijdens een groot aantal studiebijeenkomsten, persconferenties, tentoonstellingen en evenementen 

(in Genève, India, Taiwan, Guatemala, Kenia, Jordanië, Gambia, Hongkong, Kazachstan, de 

Republiek Congo, Belarus, Ethiopië, enz.). 
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De EU heeft zich ingenomen verklaard met de afschaffing van de doodstraf in Connecticut op 

25 april 2012. In de VS is de doodstraf inmiddels in 17 staten afgeschaft. Ook stemde het de EU tot 

voldoening dat het Parlement van Mongolië het Tweede Facultatief Protocol bij het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) heeft bekrachtigd (13 januari 2012) en 

dat de regering van Benin eveneens besloten heeft tot dit instrument toe te treden (12 juli 2012). De 

EU betreurt het daarentegen dat elders in de VS en de wereld de doodstraf nog steeds wordt 

voltrokken. De aandacht ging vooral uit naar Iran, Irak, China en de VS, maar ook werden ten 

aanzien van vele andere landen verklaringen afgelegd en demarches ondernomen, conform de in het 

internationale recht en de EU-richtsnoeren over de doodstraf vastgestelde minimumnormen. Ook 

betreurde de EU de hervatting van de executies in Japan, India en Taiwan.  

 

De EU heeft haar verzet tegen de doodstraf ook nu weer in alle relevante fora, in het bijzonder de 

VN, de OVSE en de Raad van Europa, naar voren gebracht. De EU en haar lidstaten, alsmede 

gelijkgezinde landen, hebben door middel van grootscheepse lobbying en promotie actief 

deelgenomen aan het verbond van regio's dat zich inzette voor Resolutie 67/176 van de Algemene 

Vergadering van de VN (21 december 2010), waarin tot een moratorium op de voltrekking van de 

doodstraf werd opgeroepen. De resolutie werd aangenomen met het ongekende aantal van 111 

stemmen voor - een toename ten opzichte van vergelijkbare resoluties in 2007, 2008 en 2010 -, 

41 tegenstemmen en 34 onthoudingen. Actie 16 a) van het Actieplan inzake mensenrechten en 

democratie heeft daarmee haar beslag gekregen  

 

In de Permanente Raad van de OVSE heeft de EU in de loop van 2012 in totaal acht verklaringen 

afgelegd. Daarvan hadden vijf betrekking op individuele gevallen waarin in de VS de doodstraf 

werd uitgesproken; de EU betreurde het daarin diep dat de executies gepland en uitgevoerd waren. 

Voorts heeft de EU alle aan de OVSE deelnemende staten opgeroepen de resolutie te steunen van 

de Algemene Vergadering van de VN waarin wordt opgeroepen tot een wereldwijd moratorium op 

de doodstraf. Tot slot heeft de EU ter gelegenheid van de Europese en Werelddag tegen de dood-

straf op 10 oktober 2012 een verklaring afgelegd waarin ook verwezen werd naar twee geplande 

executies in de VS.  
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Dankzij het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) levert de EU de 

grootste bijdragen tot de activiteiten van maatschappelijke organisaties wereldwijd voor de 

afschaffing van de doodstraf. De afschaffing van de doodstraf is een thematische prioriteit van 

Doelstelling 3 van het instrument. Sedert 2007 heeft het EIDHR bijna 20 miljoen euro toegewezen 

aan 35 projecten om het gebruik van de doodstraf te beperken, er een moratorium op in te stellen en 

deze straf af te schaffen. Wereldwijd ondersteunt het EIDHR momenteel 16 op afschaffing gerichte 

projecten. Bij de selectie van deze projecten is gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de 

activiteiten over de regio's waar de doodstraf nog wordt toegepast, zoals de VS en een aantal landen 

in Afrika, China, India en Taiwan. Het verslag " Delivering on Death Penalty", dat beschikbaar is 

op www.eidhr.eu/library, biedt een totaalbeeld van door het EIDHR gefinancierde acties ter 

ondersteuning van de bestrijding van de doodstraf wereldwijd.  

 

In december 2011 heeft de Europese Commissie wijzigingen aangebracht in de lijst van aan export-

controle onderworpen goederen zoals die is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1236/2005 met 

betrekking tot de handel in goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de voltrekking van 

de doodstraf of voor foltering; op de lijst staan nu ook natriumthiopental en soortgelijke bij 

dodelijke injecties gebruikte stoffen. Voorts wordt deze verordening momenteel herzien om te 

onderzoeken in hoeverre verdere maatregelen nodig zouden kunnen zijn om ervoor te zorgen dat het 

Europese bedrijfsleven zich onthoudt van transacties die doodstraffen in het buitenland bevorderen 

of anderszins faciliteren. 
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De EU heeft de zaak van David Cook, een onderdaan van de VS die in 1988 in Arizona ter dood is 
veroordeeld, nauwlettend gevolgd. Daniel Cook is veroordeeld wegens moord op zijn collega's 
Kevin Swaney en Carlos Cruz-Ramos. Op 6 juli 2012 heeft de EU er bij de autoriteiten van Arizona 
op aangedrongen het vonnis tegen Cook te wijzigen wegens een gediagnostiseerde geestesziekte.  
Cook is op 8 augustus 2012 ter dood gebracht. Hoge vertegenwoordiger Ashton verklaarde de 
voltrekking van het vonnis diep te betreuren en bracht in herinnering dat de EU gevraagd had het 
vonnis te herzien omdat er bewijzen zijn dat de heer Cook leed aan een ernstige geestesziekte. 
 

17 Uitbannen van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing  

 

Overeenkomstig de EU-richtlijnen inzake foltering zet de Europese Unie zich vastberaden in voor 

een absoluut verbod op foltering en wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen. De EU 

zet alle mogelijke vormen van diplomatie en samenwerkingsbijstand in om foltering uit te bannen, 

en verleent wereldwijd financiële bijstand aan maatschappelijke organisaties die zich inspannen 

voor het voorkómen van foltering en die bijstand verlenen aan de slachtoffers ervan. In 2012 is de 

Unie aandacht blijven schenken, zowel openlijk als in een vertrouwelijke context, aan individuele 

gevallen in een aantal landen. In de regelmatige mensenrechtendialogen met derde landen stelde zij 

de kwestie van foltering en mishandeling steeds aan de orde. Zij heeft een aantal verklaringen met 

betrekking tot foltering afgelegd, onder andere in multilaterale fora zoals de VN en de OVSE, en 

erover nagedacht hoe de coördinatie met het VN-Comité tegen foltering (UNCAT) en het 

Subcomité ter preventie van foltering (SPT) van de VN kan worden verbeterd. 
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In de verklaring die zij heeft afgelegd naar aanleiding van de Internationale dag voor slachtoffers 

van foltering op 26 juni 2012 heeft de EU alle landen opgeroepen een absoluut en 

onvoorwaardelijk verbod op folteringen in te stellen, gewezen op de noodzaak van het hanteren van 

een gendersensitieve benadering bij de bestrijding van foltering en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing, en daarbij bijzondere aandacht te schenken aan gender-

gebaseerd geweld. De EU drong er bij alle staten op aan partij te worden bij het VN-Verdrag tegen 

foltering en het bijbehorende Facultatief Protocol. In 2012 hebben Laos, Nauru en de Verenigde 

Arabische Emiraten dit protocol ondertekend. In haar verklaring wees de EU tevens op het belang 

dat zij hecht aan de rol van de VN, de Raad van Europa en de OVSE bij de bestrijding van foltering 

en de ondersteuning van slachtoffers, en prees zij de inspanningen van de vele ngo's en personen die 

zich onvermoeibaar inzetten om foltering te voorkomen en het lijden van de slachtoffers te 

verzachten. 

 

Tijdens de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de VN is een resolutie houdende 

veroordeling van elke vorm van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing, waaronder intimidatie, mede door de lidstaten van de EU voorgesteld. 

Deze resolutie, die uitging van Denemarken, is bij consensus aangenomen. Daarmee heeft de 

Algemene Vergadering van de VN elke poging veroordeeld die - ongeacht de omstandigheden, dan 

wel omwille van de nationale veiligheid of bij rechterlijke beslissing - wordt ondernomen om 

foltering te legaliseren, toe te staan of te aanvaarden, en er bij de overheden op aangedrongen 

ervoor te zorgen dat voor dergelijke daden verantwoording moet worden afgelegd.  
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In maart 2012 heeft de Raad de EU-richtsnoeren inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing geactualiseerd. In de gewijzigde tekst wordt het verband 

tussen deze richtsnoeren en de andere mensenrechtenrichtsnoeren van de EU benadrukt. Bij 

herhaling wordt gewag gemaakt van de steun voor relevante internationale en regionale 

mechanismen, waaronder een "passende" follow-up van hun aanbevelingen, die alle essentiële 

elementen omvat: preventie, rehabilitatie en de bestrijding van straffeloosheid. Andere belangrijke 

noviteiten zijn de nadruk op het verbod op foltering en mishandeling in het kader van de terrorisme-

bestrijding en de vergroting van de inspanningen ter bestrijding van discriminatie in de strijd tegen 

foltering en mishandeling.  

 

In het kader van de bestrijding van foltering financiert de EU tevens projecten ter bestrijding van 

foltering van groepen uit het maatschappelijk middenveld wereldwijd. In juni 2012 is in het kader 

van EIDHR een wereldwijde oproep tot het indienen van voorstellen gedaan onder de benaming 

"Bestrijding van de Straffeloosheid". Dit programma, waarvoor 16,2 miljoen euro beschikbaar is 

gesteld, is bedoeld om het maatschappelijk middenveld te steunen bij de bestrijding van foltering en 

andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, waarbij de nadruk ligt op 

preventie, rehabilitatie en de plicht tot verantwoording. De thema's die worden geselecteerd voor 

wereldwijde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen zijn bedoeld om het Uniebeleid te 

versterken, met name de toepassing van de EU-richtsnoeren inzake foltering die de Raad van de 

Europese Unie in 2001 heeft aangenomen en die in 2008 en 2012 zijn herzien. De aanzienlijke 

financiële middelen die in 2012 beschikbaar zijn gesteld voor projecten, hebben bijgedragen tot een 

groter mondiaal besef van de redenen voor foltering, overheidsfunctionarissen de mogelijkheid 

geboden voor een betere preventie en aanpak van foltering en mishandeling en steun geboden voor 

de rehabilitatie van slachtoffers van foltering.  
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18 Doeltreffende steun voor mensenrechtenverdedigers  

 

Mensenrechtenverdedigers zijn essentiële partners in het kader van de EU-activiteiten om de 

mensenrechten wereldwijd te beschermen en te bevorderen. Uit de EU-richtsnoeren over 

mensenrechtenverdedigers uit 2004 blijkt dat de EU een onverzettelijk medestander is van allen 

die moedig toezien op de mensenrechten en niet schromen schendingen ervan aan de kaak te stellen.  

 

De activiteiten van deze activisten winnen nog aan belang nu de bevordering van de mensenrechten 

op vele plaatsen een steeds vijandiger bejegening ten deel valt. Lastercampagnes tegen ngo's, 

beperking van de toegang tot buitenlandse financiering en bedreigingen en gewelddaden tegen het 

maatschappelijk middenveld door niet-overheidsactoren of overheidssurveillance zijn slechts enkele 

voorbeelden van de uitdagingen waarmee mensenrechtenverdedigers in hun dagelijks werk worden 

geconfronteerd. De aanvallen op en intimidatie van verdedigers van grondrechten en 

mensenrechtenactivisten die zich met milieuvraagstukken bezighouden vormen een zeer 

zorgwekkende ontwikkeling.  

 

Ook in 2012 vormden de richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers een centraal referentiepunt 

voor de betrekkingen met partnerlanden op alle niveaus, alsmede voor het EU-optreden in multi-

laterale mensenrechtenfora. Met name zijn in 2012 tijdens 25 mensenrechtendialogen zaken met 

betrekking tot individuele mensenrechtenverdedigers aan de orde gesteld. Voorts heeft de EU 19 

lokale verklaringen afgelegd, zijn er 17 verklaringen van de HV/VV afgelegd en hebben er 

11 demarches plaatsgevonden die specifiek betrekking hadden op de situatie van mensenrechten-

verdedigers, onder andere in de prominente zaken van Malala Yousafzai in Pakistan, Nabeel Rajab 

en Abdulhadi al-Khawaja in Bahrein en Ales Bialatski in Belarus.  
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De EU-missies in derde landen zijn een cruciale rol blijven spelen bij de vertaling van de 

richtsnoeren voor mensenrechtenverdedigers in concrete activiteiten. EU-diplomaten hebben 

verschillende activiteiten ontplooid ter ondersteuning van mensenrechtenverdedigers, zoals het 

volgen van processen (dat tegen Hilal Mammadov in Azerbeidzjan) en bezoeken ter plaatse (het 

bezoek van de EU-ambassadeurs aan San Luis Potosí in Mexico en het bezoek van de politieke 

raden van de EU aan Baja California en Michoacán). De jaarlijkse ontmoetingen van 

mensenrechtenverdedigers met EU-diplomaten zijn inmiddels vaste praktijk geworden. Er zijn 

97 EU-verbindingsfunctionarissen voor mensenrechtenverdedigers benoemd, waarvan er 92 zijn 

ondergebracht in EU-delegaties. 

 

Wat de multilaterale dimensie betreft, is de EU betrokken geweest bij coördinatievergaderingen 

met andere internationale organisaties en mandatarissen (waaronder de Raad van Europa, de VN en 

de OVSE) die opkomen voor mensenrechtenverdedigers.  

 

De inspanningen om tot een EU-initiatief te komen om mensenrechtenverdedigers die dringend 

bescherming nodig hebben, tijdelijk elders onder te brengen, hebben in 2012 een nieuw elan 

gekregen. In februari 2012 heeft de Commissie een onderzoek gepubliceerd waarin de bestaande 

initiatieven in en buiten Europa in kaart zijn gebracht en aanbevelingen worden gedaan betreffende 

de mogelijke meerwaarde van een EU-systeem voor het tijdelijk elders onderbrengen van 

mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen. Het voornaamste doel zou de totstandbrenging zijn van 

een flexibele doch stabiele interface tussen bestaande initiatieven, mensenrechtenverdedigers, 

lidstaten, de Commissie en de EDEO teneinde de steun te coördineren, de middelen in kaart te 

brengen, juridisch advies te verstrekken, uitwisselingen van beste praktijken te bevorderen en alle 

leemtes in de bescherming op te vullen. Voor de proeffase in 2012-2013 is in het jaarlijks actie-

programma van het EIDHR één miljoen euro geoormerkt. Het systeem zal naar verwachting in 

2013 operationeel worden. 
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Er worden aanzienlijke EIDHR-middelen uitgetrokken ter ondersteuning van mensenrechten-

verdedigers. Het grootste deel hiervan bereikt de mensenrechtenverdedigers via gespecialiseerde 

ngo's, ook wanneer het om noodsituaties gaat. Het verslag "Delivering on Human Rights 

Defenders", dat beschikbaar is op www.eidhr.eu/library biedt een uitvoerig overzicht van de 

wereldwijd door het EIDHR gefinancierde activiteiten. Via EIDHR-projecten wordt een breed 

gamma van projecten gesteund die betrekking hebben op een groot deel van de mensenrechten-

verdedigers die gevaar lopen; bijvoorbeeld projecten die gericht zijn op specifieke regio's of op 

bedreigde doelgroepen zoals journalisten, advocaten, vrouwen, milieuactivisten, inheemse volkeren, 

LGBTI-verdedigers of mensenrechtenverdedigers op economische of sociaal gebied. Voorts 

beschikt de Europese Commissie over een krediet waaruit zij rechtstreeks dringende ad hoc-

toelagen tot maximaal 10 000 euro ter beschikking kan stellen aan mensenrechtenverdedigers. Eind 

2012 waren er meer dan 80 toelagen ten belope van in totaal 655 500 euro ter beschikking gesteld. 

Hiermee kon in meer dan 20 landen aan meer dan bedreigde 300 mensenrechtenverdedigers 

rechtstreekse steun worden verleend. Met behulp van deze middelen kunnen mensenrechten-

verdedigers (individuele personen en/of organisaties) op uiteenlopende wijzen worden gesteund: 

door het verstrekken van medische hulp, door juridische uitgaven te dekken, door de aanschaf van 

beveiligingsvoorzieningen voor kantoren of huizen, door bedreigde activisten met spoed elders 

onder te brengen en door steun te bieden aan gezinnen van in hechtenis verkerende of overleden 

mensenrechtenverdedigers. 

 

Ook het Europees Parlement is een verklaard medestander van mensenrechtenverdedigers. Met 

name de Subcommissie mensenrechten (DROI) nodigt vaak mensenrechtenverdedigers uit om hun 

visie kenbaar te maken. Sedert 1988 heeft het Europees Parlement door de toekenning van de 

Sacharov-prijs voor de vrijheid van geest eer bewezen aan personen van uitzonderlijk kaliber die in 

bijzonder moeilijke omstandigheden de strijd hebben aangebonden met intolerantie, fanatisme en 

onderdrukking. In december 2012 is de prijs toegekend aan de Iraniërs Nasrin Sotoudeh, een 

gedetineerde mensenrechtenverdediger, en Jafar Panahi, een cineast wiens werk de aandacht vestigt 

op de ontberingen van arme Iraniërs. 

http://www.eidhr.eu/library
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Een kleine toelage voor mensenrechtenverdedigers: 

 
De Democratic Voice of Burma (DVB) is één van de weinige onafhankelijke medianetwerken die 

actief zijn in Myanmar/Birma, en heeft al meer dan 10 jaar vrijelijk nieuws verspreid in het land. 

Journalisten van de DVC hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij het aan de kaak stellen van 

de schendingen en de repressie waaronder het land gebukt ging. Vele journalisten in 

Myanmar/Birma hebben een hoge prijs betaald voor hun engagement en vele jaren achter de tralies 

doorgebracht. In maart 2012 heeft het EIDHR een noodtoelage van 10 000 euro toegekend aan 

negen DVB-journalisten, die na de amnestie in januari in vrijheid waren gesteld. Dankzij deze 

middelen konden zij de dringende medische hulp krijgen die nodig was om te herstellen van de 

zware omstandigheden waarin zij gevangen werden gehouden. Dankzij deze middelen konden zij 

ook hun werkzaamheden hervatten op dit beslissende moment in de transitie van Myanmar/Birma. 

 

Concreet voorbeeld: De Filipijnen: toezicht op het proces tegen een verdediger van de rechten 
van de mens 
 
De heer Temogen Tulawie is de voormalige provinciale voorzitter van het Consortium of 
Bangsamoro Civil Society (CBCS), een coalitie van organisaties van het maatschappelijk midden-
veld in de provincie Sulu, en heeft een helpende hand geboden bij het opzetten van plaatselijke 
organisaties ter verdediging van de moslimgemeenschappen die de gevolgen ondervinden van 
militaire operaties.  
 
Op 22 juli 2009 stond de heer Tulawie voor de regionale rechtbank van Jolo terecht wegens 
meervoudige doodslag en poging tot moord. De aanklacht tegen hem betrof een incident met een 
bom te Patikul, Sulu, op 13 mei 2009, waarbij twaalf gewonden vielen, waaronder de gouverneur 
van Sulu, Abdusakur Tan. Volgens informatie van ngo's zijn de bewijzen tegen Tulawie gebaseerd 
op afgedwongen bekentenissen van twee van zijn vermeende medesamenzweerders.  
Op 13 januari 2012 is Tulawie, die was ondergedoken, aangehouden in Davao City. Op 
23 augustus 2012 heeft het Hooggerechtshof beslist dat het proces zal plaatsvinden voor het 
Regionaal Gerechtshof in Manilla.  
 
De EU-verbindingsofficier van de delegatie in de Filippijnen heeft de heer Tulawie bezocht in de 
gevangenis van Davao City, heeft deelgenomen aan een aan deze zaak gewijde conferentie van de 
verdediging, mensenrechten-ngo's en familieleden, en heeft een bezoek gebracht aan het Regionaal 
Gerechtshof van Davao om te informeren naar de volgende stappen en te tonen dat wanneer de EU 
zich inzet voor een mensenrechtenverdediger zij daarbij het rechtsstelsel van het land ten volle 
eerbiedigt.  
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19 Bevorderen en beschermen van de rechten van het kind  

 

Kinderen  

 

Het bevorderen en beschermen van de rechten van het kind blijft voor de EU een prioriteit. In 2012 

heeft de EU zich met een wereldwijde lobbycampagne geschaard achter de bekrachtiging van 

de twee Facultatieve Protocollen bij het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, alsmede 

van IAO-Verdrag nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid. 

 

In februari 2012 heeft de EU een begin gemaakt met een evaluatie van de EU-richtsnoeren voor 

de bevordering en bescherming van de rechten van het kind. Aan een conferentie over dit 

onderwerp werd deelgenomen door de lidstaten, EU-instellingen en internationale en regionale 

organisaties en ngo's. Het ligt in de bedoeling het proces in 2013 af te ronden.  

 

Voorts heeft de EU in oktober 2012, samen met Unicef en Save the Children, een tweedaagse 

cursus over de rechten van het kind verzorgd voor ongeveer 30 deelnemers afkomstig van de EU-

instellingen en de lidstaten. 

 

Via het EIDHR heeft de Europese Commissie voor 2007-2013 een indicatief bedrag van 11 miljoen 

euro geoormerkt voor de ondersteuning van projecten van het maatschappelijk middenveld 

betreffende de rechten van het kind. Wereldwijd worden projecten uitgevoerd om de rechten van 

het kind te beschermen en te bevorderen.  
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De Europese Commissie heeft verdere steun geboden ten behoeve van programma's van het 

maatschappelijk middenveld overal ter wereld in het kader van het thematisch programma 

"Investeren in mensen". Via dit instrument hebben de EU en Unicef tevens een project gefinancierd 

ter verbetering van het aantal geboorteregistraties in Nigeria, Burkina Faso, Myanmar, 

Mozambique, Uganda, Kiribati, Vanuatu en de Salomonseilanden. Dankzij geboorteregistratie 

zullen veel meer kinderen toegang hebben tot gezondheidszorg, schoolgaan en kunnen stemmen bij 

verkiezingen wanneer zij daarvoor de leeftijd hebben.  

 

In 2012 hebben de EU en Unicef tevens hun krachten gebundeld om de ondervoeding in vijf landen 

in Azië en vier landen in Afrika aan te pakken, en om programma's voor noodonderwijs aan te 

bieden in Jordanië ten behoeve van Syrische vluchtelingen en kinderen in gastgemeenschappen.  

 

Het programma Investeren in mensen heeft voorts 41 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de 

financiering van een eind 2012 gedane wereldwijde oproep tot het indienen van voorstellen om 

geweld tegen kinderen uit te bannen. Daarenboven is de EU, overeenkomstig het strategisch EU-

kader en het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie, begonnen met de voorbereiding 

van een gerichte campagne betreffende geweld tegen kinderen.  

 

Ook heeft de EU de rechten van het kind, en in het bijzonder de toepassing van het recht op 

jongeren, aan de orde gesteld in de politieke dialogen met derde landen (bijvoorbeeld Rusland, 

Israel/ Palestijnse gebieden, de Republiek Moldavië, Brazilië). Samen met de Groep van Latijns-

Amerikaanse landen heeft de EU onderhandelingen gevoerd over de jaarlijkse resolutie over de 

rechten van het kind in de VN-Raad voor de mensenrechten en AVVN 67, waarin de aandacht met 

name uitging naar inheemse kinderen.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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De EU heeft wereldwijd prioriteit aan de rechten van het kind toegekend in meer dan 60 

landenstrategieën op het gebied van de mensenrechten. 

 

Kinderen en gewapende conflicten (CAAC) 

 

Uit een overzicht betreffende 2012 van de bijstand aan door gewapende conflicten getroffen 

kinderen bleek dat de gecombineerde bijdragen van de EU en de lidstaten in de periode 2008-2012 

in het totaal bijna 300 miljoen euro beliepen. Dit bedrag omvat tevens de steun voor de rehabilitatie 

en reïntegratie van kinderen in landen die door de VN-secretaris-generaal zijn aangemerkt als 

zorgwekkend. Zo heeft de EU met Unicef en de IAO samengewerkt bij de reïntegratie van 

voormalige kindsoldaten in Myanmar/Birma.  

 

In 2012 heeft de EU een nieuwe meerjarige begrotingspost specifiek voor door conflicten 

getroffen kinderen opgevoerd. Aangezien de Nobelprijs aan de EU is toegekend wegens de 

bijdrage die zij gedurende meer dan zes decennia heeft geleverd aan de bevordering van vrede en 

verzoening, democratie en de mensenrechten in Europa, heeft zij besloten het ontvangen geld te 

bestemmen voor hulp aan door conflicten getroffen kinderen. De Europese Commissie heeft het 

prijzengeld verdubbeld en in het totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld ter ondersteuning van 

humanitaire projecten op onderwijsgebied in noodsituaties. In het kader van het stabiliteits-

instrument en het programma Investeren in mensen zijn in 2012 nog twee verdere oproepen tot het 

indienen van projectvoorstellen gedaan.  
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In juli 2012 heeft het Politiek en Veiligheidscomité zich in aanwezigheid van de toenmalige 

speciale vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN Coomaraswamy gebogen over 

de vraag hoe degenen moeten worden aangepakt die de rechten van het kind consequent schenden, 

alsmede over de bescherming van kinderen in Syrië. 

De EU heeft verdere maatregelen genomen om als regel de bescherming van kinderen op te 

nemen in haar crisisbeheersingsoperaties. Zo heeft de EU de nodige aandacht geschonken aan de 

kinderbeschermingsproblematiek in lopende gewapende conflicten, waaronder die in Syrië en Mali. 

In het geval van Syrië heeft de EU in oktober en december 2012 in Raadsconclusies opgeroepen tot 

het beschermen van kwetsbare groepen, met inbegrip van kinderen.  

In december 2012 heeft de EU op deskundigenniveau met Unicef, het DPKO, het bureau van de 

speciale VN-vertegenwoordiger voor CAAC en de NAVO gesproken over de voorgestelde, in 

samenwerking met Save the Children uitgewerkte opleidingsmodule betreffende de bescherming 

van kinderen voorafgaand aan de inzet. Daaraan zou in 2013 de laatste hand moeten worden gelegd. 

In november 2012 vonden in het Europees Parlement twee evenementen plaats: een DROI-

studiebijeenkomst over de rechten van het kind ter gelegenheid van het feit dat 2012 in Polen het 

"Jaar van Dr. Korczak" was, alsmede een workshop over kinderen en gewapende conflicten, 

georganiseerd door het Parlementslid Cashman.  

 

Kinderarbeid  

 

In 2012 heeft de EU uitvoering gegeven aan 15 projecten ter voorkoming van kinderarbeid; 

daarvoor is 11,1 miljoen euro ter beschikking gesteld uit het programma Investeren in mensen. 

Overeenkomstig het Actieplan (Actie 19, c)) heeft de EU samen met de IAO en Brazilië een begin 

gemaakt met de voorbereidingen voor de Wereldconferentie tegen kinderarbeid in oktober 2013, 

met name om te bezien welke extra inspanningen nodig zijn ter uitvoering van de routekaart van 

Den Haag, die ertoe moet leiden dat uiterlijk in 2016 de ernstigste vormen van kinderarbeid 

uitgebannen zijn.  



 
9431/13  gys/GRA/ac 85 
BIJLAGE DG C   NL 
 

De EU is begonnen een inventaris op te stellen van de "artikel 8"-dialogen uit hoofde van de 

Overeenkomst van Cotonou met ACS-landen om de werkzaamheden aan een wereldwijd 

verbod op kinderarbeid te bespoedigen. De Commissie (DG Handel) heeft eveneens een studie 

opgesteld betreffende handel en de ernstigste vormen van kinderarbeid, die gebaseerd is op de 

ervaringen van de bevoegde internationale organisaties. De studie zal in 2013 het licht zien. De EU 

is voortgegaan met de besprekingen met verschillende landen, waaronder Oezbekistan, over de 

wijze waarop, met name met behulp van de mensenrechtenstrategie, een einde kan worden gemaakt 

aan kinderarbeid. 

 

20 Bescherming van de rechten van vrouwen, en bescherming tegen gendergerelateerd geweld  

 

De 56e zitting van de Commissie inzake de Positie van de Vrouw (CSW) heeft plaatsgevonden in 

februari 2012. De CSW is de voornaamste beleidsvormingsinstantie van de VN op het gebied van 

gendergelijkheid en positieverbetering van vrouwen. In 2012 lag de prioriteit van de CSW bij 

empowerment van plattelandsvrouwen en hun rol bij de uitbanning van armoede en honger, duur-

zame ontwikkeling en actuele uitdagingen. De besprekingen tijdens de zitting van februari hadden 

een moeizaam verloop, en er is geen overeenstemming bereikt over CSW-conclusies. De EU is 

begonnen met de voorbereidingen van de 57e zitting van de CSW, waar het prioritaire thema "Het 

uitbannen en voorkomen van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes" zal zijn. Daarbij 

wordt vroegtijdig contact opgenomen met gelijkgezinde en mogelijkerwijs gelijkgezinde landen en 

groepen uit het maatschappelijk middenveld. 
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De EU (de EDEO en de Europese Commissie) en de VN-entiteit voor gendergelijkheid en 

empowerment van vrouwen (UN Women) hebben in april 2012 een nieuw memorandum van 

overeenstemming ondertekend. Dit document vormt de grondslag voor een partnerschap ter 

verwezenlijking van de voornaamste internationale afspraken op het gebied van gendergelijkheid en 

empowerment van vrouwen. Ook wordt er met dit partnerschap naar gestreefd een wereld naderbij te 

brengen waarin de maatschappij vrij is van gendergebaseerde discriminatie, waar vrouwen en 

mannen gelijke kansen hebben, waar de algehele economische en sociale ontwikkeling van vrouwen 

en meisjes is gewaarborgd, waar gelijkheid van mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen 

werkelijkheid zijn geworden, en waar de rechten van vrouwen hooggehouden worden bij alle 

inspanningen ter bevordering van ontwikkeling, de mensenrechten, vrede en veiligheid. 

 

In meer dan 70 landen ontplooit de EU activiteiten op het gebied van vrouwen, vrede en 

veiligheid. Voor deze steun wordt jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro uitgetrokken, die gebruikt 

wordt voor de opstelling en uitvoering van nationale actieplannen, de financiering van niet-

gouvernementele organisaties en opleiding voor overheidsinstanties. De EDEO organiseerde twee 

vergaderingen van de informele taakgroep voor Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over 

vrouwen, vrede en veiligheid. De samenwerking met internationale en regionale organisaties (met 

name de VN, de NAVO, de OVSE, de LAS en de AU) is geïntensiveerd teneinde concrete 

resultaten te boeken. De nauwe samenwerking in het kader van het G8-partnerschap is voortgezet. 

De EU heeft zich ertoe verbonden de volwaardige deelname van vrouwen, op voet van gelijkheid, 

aan vredesonderhandelingen en vredesopbouw te bevorderen. 
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In mei 2012 hebben de Commissie en de hoge vertegenwoordiger het pakket "Europees 

nabuurschapsbeleid" aangenomen. Daarin wordt de balans opgemaakt van de beleidsresultaten in 

de oostelijke en de zuidelijke partnerlanden. In de bijbehorende strategienota wordt opgemerkt dat 

bij het opbouwen van een duurzame democratie de gelijke behandeling van vrouwen en mannen 

moet worden gegarandeerd en de deelname van vrouwen aan het politieke en economische leven 

moet worden bevorderd. In een aantal landen bestond er weerstand tegen de nieuwe wettelijke 

bepalingen met het oog op een meer evenwichtige samenstelling van de parlementen, waardoor zij 

niet het beoogde effect hebben kunnen sorteren. In de strategienota wordt tevens opgemerkt dat 

vrouwen een essentiële rol hebben gespeeld in de "Arabische lente", en dat zij bij de veranderingen 

die daarna plaatsvinden, er niet op achteruit mogen gaan. In de gehele regio zal de EU voortgaan 

met de inspanningen ter ondersteuning van de rechten van vrouwen, er zorg voor dragen dat de 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen als regel wordt opgenomen in alle relevante samenwerkings-

activiteiten en een effectief optreden tegen mensenhandel bevorderen. 

 

In de marge van de Algemene Vergadering van de VN van september 2012 is het Equal Futures 

Partnership van start gegaan. De EU heeft mede aan de wieg daarvan gestaan, en zet zich derhalve 

in voor praktische initiatieven ten behoeve van de participatie van vrouwen aan het politieke leven 

en voor hun economische empowerment.  

 

In oktober 2012 heeft de Commissie haar jaarlijkse uitbreidingspakket aangenomen. In de 

bijbehorende strategienota wordt erop gewezen dat verbetering van de wijze waarop 

wetshandhavingsinstanties omgaan met zaken als gendergerelateerd geweld voor de meeste 

uitbreidinglanden een essentiële uitdaging is. De landenspecifieke voortgangsverslagen bevatten 

een evaluatie van de mate waarin de landen zich aanpassen aan het juridisch acquis op het gebied 

van gendergelijkheid en daaraan uitvoering geven. In deze verslagen wordt met name ingegaan op 

problemen in verband met de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, het genderevenwicht in de 

economische en politieke besluitvorming, gendergebaseerd geweld en administratieve capaciteit.  
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In oktober 2012 heeft de Stichting Kvinna till Kvinna in het Europees Parlement tijdens het slot-

evenement van een project betreffende Vrouwen en Conflictoplossing, gesteund door het EU-

stabiliteitsinstrument, het verslag Equal Power - Lasting Peace openbaar gemaakt. Daarin worden 

de voornaamste obstakels voor de deelname van vrouwen aan vredesprocessen in kaart gebracht. 

 

In november 2012 stonden de rechten van de mens en gendervraagstukken vermeld op de agenda en 

in de gezamenlijke conclusies van de EU-VN-stuurgroep crisisbeheersing (voor het eerst sedert 

2009). 

 

In het kader van haar ontwikkelingsbeleid heeft de EU onverminderd gestreefd naar vooruitgang op 

het gebied van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Het EU-actieplan over gender-

gelijkheid en versterking van de positie van vrouwen binnen ontwikkeling (2010-2015) bevat 

verplichtingen voor de Commissie, de EDEO en de lidstaten met betrekking tot de ondersteuning 

van de inspanningen van ontwikkelingslanden ter verbetering van de situatie met betrekking tot 

gelijke rechten en empowerment van vrouwen. Het tweede verslag over de uitvoering van het EU-

actieplan is in november 2012 gepubliceerd. De conclusie daarin luidt dat er nieuwe vorderingen zijn 

gemaakt, bijvoorbeeld wat betreft de beschikbaarheid van naar sekse uitgesplitste indicatoren en de 

verruiming van de politieke en beleidsdialoog over gendergelijkheid met de partnerlanden, maar dat 

de uitdagingen zoals de beschikbaarheid van technische vermogens en kennis op landniveau blijven 

bestaan. Daarnaast moet er nog extra vooruitgang worden geboekt om de ambitieuze doelstelling te 

verwezenlijken dat 75% van de hulp hoofdzakelijk of in aanzienlijke mate bijdraagt aan gender-

gelijkheid en empowerment van vrouwen. 

Het volgende uitvoeringsverslag wordt verwacht in 2013; dan zal ook een tussentijdse evaluatie van 

de integratie van gender in het EU-beleid worden verricht. 
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Via humanitaire operaties is de Europese Commissie overlevenden van gendergebaseerd geweld 

blijven steunen. 

 

In 2012 zijn verdere inspanningen geleverd voor een ruimere vertegenwoordiging van vrouwen 

binnen de EDEO. Alles bijeen genomen zijn 29,0% van het personeel op het hoofdkwartier en 

19,2% van de delegatiehoofden (met inbegrip van Jemen, Jordanië en Senegal) vrouwen. Onder de 

elf speciale vertegenwoordigers van de EU bevinden zich twee vrouwen. In april 2012 is een 

genderadviseur voor de EDEO benoemd. 

 

21 Naleving van het internationaal humanitair recht (IHR)  

 

Zie bladzijde 122 

 

22 Mensenrechten van LGBTI  

 

Overal ter wereld worden mensen geconfronteerd met discriminatie en geweld vanwege hun 

seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Seksuele betrekkingen tussen volwassenen van hetzelfde 

geslacht die plaatsvinden met wederzijds goedvinden gelden in 76 landen nog steeds als een 

strafbaar feit, en kunnen in tenminste vijf landen nog met de doodstraf worden bestraft. 

 

Voor de EU geldt als stellig principe dat eenieder zonder aanzien des persoons het hele scala aan 

mensenrechten moet genieten. Ten blijke hiervan heeft de EU in juni 2010 haar goedkeuring 

gehecht aan een "Toolkit voor de bevordering en bescherming van alle mensenrechten van 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBT's)", een instrumentarium dat haar 

medewerkers in staat moet stellen eenieders mensenrechten, ongeacht seksuele gerichtheid of 

genderidentiteit, te bevorderen en te beschermen. In het kader van het nieuwe, op 25 juni 2012 door 

de Raad aangenomen EU-actieplan inzake mensenrechten zal de EU-toolkit voor LGBT's medio 

2013 worden uitgewerkt tot openbare EU-richtsnoeren.  
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Op 17 mei 2012, de internationale dag tegen homofobie, heeft hoge vertegenwoordiger Catherine 

Ashton namens de EU de volgende verklaring afgelegd: "Wanneer wij spreken over de rechten van 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen gaat het niet over het 

scheppen van nieuwe rechten voor een groep mensen. Waar het om gaat is dat dezelfde mensen-

rechten zonder onderscheid op iedereen moeten worden toegepast."  

 

De EU bleef in 2012 met name binnen de VN actief betrokken bij multilaterale inspanningen 

tegen discriminatie, waaronder discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De 

EU heeft actief deelgenomen aan het MRR-panel op 7 maart 2012 om geweld en discriminatie 

wegens seksuele gerichtheid en genderidentiteit te stoppen. Het panel heeft gesproken over een in 

opdracht van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens hierover 

opgesteld verslag waarom verzocht was in de baanbrekende MRR-resolutie van 2011. Voorts heeft 

de EU de toekenning gesteund van een raadgevende status bij de VN in het NGO-comité van de 

Economische en Sociale Raad van de VN aan groepen die de rechten verdedigen van lesbiënnes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Op 11 december heeft de interregionale LGBTI-

kerngroep, waarvan de EU en een aantal van haar lidstaten deel uitmaken, in het kader van de VN 

een evenement georganiseerd met de titel "Een leidende rol in de strijd tegen homofobie", 

waaraan werd deelgenomen door de SG van de VN, Desmond Tutu en twee beroemdheden, Yvonne 

Chaka Chaka en Ricky Martin, alsmede drie mensenrechtenverdedigers. Dit was de vierde en meest 

succesvolle keer dat dit evenement werd gehouden. De ondubbelzinnige boodschap was dat 

LGBTI's dezelfde rechten mogen genieten als ieder ander. Daags tevoren organiseerde de EU-

delegatie een evenement met Afrikaanse verdedigers van LGBTI-rechten waar waardering werd 

getoond voor de activiteiten van de EU in Afrika en woorden van lof werden gesproken met 

betrekking tot de waarde van stille diplomatie in LGTBI-aangelegenheden.  
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Op regionaal niveau bleef de EU het werk van de Raad van Europa op het gebied van de rechten van 

LGBTI's steunen, met name de op 31 maart 2010 aangenomen aanbeveling van de Raad van Europa 

betreffende maatregelen voor het bestrijden van discriminatie wegens seksuele gerichtheid of gender-

identiteit. De EU heeft actief deelgenomen aan de organisatie van een evenement in de marge 

betreffende het toezicht op blijken van intolerantie en discriminatie jegens LGTB's in september 2012, 

tijdens de jaarlijkse bijeenkomst betreffende de uitvoering van de menselijke dimensie (HDIM) van de 

OVSE. 

 

Op bilateraal niveau heeft de EU verder gebruik gemaakt van haar mensenrechtendialogen met 

derde landen om gelijke behandeling van LGBTI's te bevorderen, en heeft zij via diverse publieke 

verklaringen/initiatieven de opstelling van de EU inzake de problematiek kenbaar gemaakt, onder 

meer haar stellingname tegen homofoob gedrag en voor decriminalisering van homoseksuele 

relaties. In dit verband heeft de EU zorgwekkende homofobe ontwikkelingen gemonitord en aan de 

orde gesteld, onder meer in een aantal Afrikaanse landen en in Rusland.  

 

Via het EIDHR is de EU voortgegaan met het verlenen van steun aan verschillende organisaties die 

LGBTI-rechten verdedigen door deze de gelegenheid te bieden homofobe wetten en discriminatie 

van LGBTI's aan te vechten, het grote publiek bewust te maken van de discriminatie en het geweld 

waaraan personen met een andere seksuele gerichtheid blootstaan, deze gedragingen te bestrijden en 

noodhulp te bieden (zowel psychologische als medische bijstand, alsmede bemiddeling en hulp bij 

reïntegratie) aan degenen bij wie daaraan behoefte bestond. Ook op het EIDHR-noodfonds ter 

bescherming van bedreigde mensenrechtenverdedigers is in 2012 een beroep gedaan, bijvoorbeeld 

om in Kameroen advocaten te beschermen die LGBTI's verdedigden. Sedert september 2012 wordt 

in het kader van een regionaal EIDHR-project steun geboden aan verdedigers van LGBTI-rechten 

in Franstalig Afrika, terwijl een nieuw pan-Afrikaans project betreffende mensenrechtenverdedigers 

specifiek gericht is op LGBTI's als kwetsbare groep. 
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23 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging  

 

Overeenkomstig de in eerdere jaren gedane toezeggingen en de specifieke Raadsconclusies 

dienaangaande van 2009 en 2011, heeft de EU zich onverminderd ingezet voor de wereldwijde 

bevordering en verdediging van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.  

 

Intolerantie en discriminatie om godsdienstige redenen, alsmede door godsdienst ingegeven 

geweld, zijn door de delegaties van de EU en op het hoofdkwartier nauwlettend in de gaten 

gehouden. Gewelddadige aanslagen tegen een aantal godsdienstgemeenschappen in Europa en 

elders werden op de hoogste niveaus veroordeeld. In een gezamenlijke verklaring van 20 maart 

2012, die samenviel met de moorden in Toulouse en met terreuraanslagen in Irak, verklaarden de 

voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie dat er voor enige 

vorm van vervolging van en geweld tegen godsdienstige gemeenschappen in Europa en in de 

wereld geen plaats is. Zij brachten in herinnering dat Europa een lange en pijnlijke strijd heeft 

geleverd om vrijheid van denken, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en eerbied voor de 

individuele mens tot werkelijkheid te maken. Deze mensenrechten en grondrechten zijn opgenomen 

in het Handvest van de grondrechten, dat de kern vormt van onze Europese waarden. Ook 

verklaarden zij dat de EU deze rechten zal blijven koesteren.  

 

Discriminatie op basis van godsdienst of levensovertuiging is overal ter wereld nog immer een 

punt van zorg, en personen die tot een bijzondere religieuze gemeenschap behoren en niet-

godsdienstige groepen blijven in veel landen het doelwit van discriminatie. Voorts wordt wetgeving 

inzake belediging van godsdiensten vaak gebruikt voor de achterstelling van personen die tot 

godsdienstige minderheden behoren en om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 

godsdienst of levensovertuiging, die nauw met elkaar verweven zijn, voor de gehele samenleving te 

beknotten. De EU wijst erop dat de vrijheid van meningsuiting ook een belangrijke rol speelt bij de 

bestrijding van intolerantie, en dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de vrijheid 

van meningsuiting rechten zijn die elkaar wederzijds versterken.  
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Met de aanneming door de Raad Buitenlandse Zaken van het strategisch EU-kader voor de mensen-

rechten en het bijbehorende actieplan, op 25 juni 2012, mede inhoudende de aanneming van nieuwe 

EU-richtsnoeren betreffende de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging1, heeft de EU 

haar toezegging om werk te maken van deze problematiek op een nieuw plan gebracht. Deze 

richtsnoeren zullen niet juridisch bindend zijn, maar zij onderstrepen op politiek niveau dat de 

vrijheid van godsdienst en levensovertuiging voor de EU hoge prioriteit geniet. Zij zullen de vorm 

krijgen van mededelingen, praktische instructies en richtsnoeren voor het personeel van 

diplomatieke posten van de EU en de lidstaten en van het hoofdkwartier over de wijze waarop 

situaties moeten worden beoordeeld en op de meest pragmatische wijze moeten worden aangepakt. 

Sedert medio 2012 wordt aan de opstelling ervan gewerkt; een eerste overlegronde met het 

maatschappelijk middenveld (waaronder godsdienstige, niet-godsdienstige en levensbeschouwelijke 

groepen) heeft op 19 oktober 2012 plaatsgevonden te Brussel. De EU verwacht deze richtsnoeren in 

2013 te kunnen aannemen. 

 

De EU onderhoudt met verschillende landen bilaterale contacten met betrekking tot het cruciale 

belang van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Wat derde landen betreft zijn de 

vrijheid van denken, van geweten en van godsdienst stelselmatig aan de orde gesteld bij vele 

partners, op verschillende niveaus van de politieke dialoog, waaronder in mensenrechtendialogen en 

overleg waarin de concrete invulling van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging alsmede 

de situatie van personen die tot specifieke godsdienstige minderheden of groepen behoren aan de 

orde werden gesteld.  

 

Wanneer ernstige schendingen van en bezorgdheid over godsdienstvrijheid en daarmee verband 

houdende intolerantie en discriminatie daartoe voor de EU aanleiding gaven, heeft zij zich hierover 

uitgesproken via diplomatieke kanalen, openbare verklaringen en conclusies van de Raad, zoals 

in het geval van Egypte, Nigeria, Iran, Irak Libië, Mali, Pakistan en Tunesië. Zij heeft stelselmatig 

een lans gebroken voor de vrijheid van denken en geweten, en voor een verbod op aanzetting tot 

godsdienstige haat en godsdienstig geweld, door middel van het optreden van een onafhankelijk 

gerechtelijk apparaat overeenkomstig de internationale normen, en opgeroepen tot dialoog en de 

benutting van de vrijheid van meningsuiting om te reageren op als kwetsend ervaren redevoeringen 

of inhoud.  

                                                 
1 Punt 23. a) van het actieplan voor mensenrechten en democratie 
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Naar aanleiding van de verslechterende situatie in Syrië heeft de EU haar oproep herhaald om de 

beginselen van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging hoog te houden en niet toe te geven 

aan sektarische en etnische verdeeldheid. Herhaaldelijk heeft zij er bij de Syrische oppositie op 

aangedrongen tot overeenstemming te komen over een reeks van beginselen als basis voor een Syrië 

waarin alle burgers gelijke rechten genieten ongeacht hun afstamming, etnische banden of 

godsdienst of overtuiging, en heeft zij opnieuw haar steun uitgesproken voor de bevolking van 

Syrië en haar streven naar een democratisch Syrië waarin de rechten van alle gemeenschappen 

worden geëerbiedigd. De hoge vertegenwoordiger van de EU heeft verklaringen afgelegd waarin 

alle daden die interetnische en interreligieuze conflicten aanmoedigen, worden veroordeeld. 

 

Voorts heeft de EU mogelijkheden onderzocht voor verdere samenwerking met organisaties, zoals 

de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIS) en de Liga van Arabische Staten (LAS), met 

name naar aanleiding van gewelddadige gebeurtenissen in verband met de plaatsing op het internet 

van een omstreden film die door veel moslims als kwetsend werd beschouwd. Op 

20 september 2012 hebben de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, de secretaris-

generaal van de OIS, de secretaris-generaal van de Arabische Liga en de voorzitter van de 

Commissie van de Afrikaanse Unie gezamenlijk een verklaring afgelegd; daarin riepen zij op tot 

vrede en tolerantie, veroordeelden zij elk pleidooi voor godsdienstige haat waarmee wordt aangezet 

tot vijandigheid en geweld, en riepen zij alle leiders, zowel politieke als seculiere en godsdienstige, 

op om dialoog en wederzijds begrip te bevorderen. Op 13 november hebben de ministers van 

Buitenlandse Zaken van de EU en de LAS te Caïro een gezamenlijke verklaring aangenomen 

waarin zij onder meer wezen op hun inzet voor de bevordering van de vrijheid van meningsuiting 

en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, en zij alle vormen van aanzetting tot haat en 

intolerantie veroordeelden, overeenkomstig de internationale wetgeving op het gebied van de 

mensenrechten. Tevens beklemtoonden zij dat gendergelijkheid en de volledige eerbiediging van de 

mensenrechten voor iedereen gegarandeerd moet zijn en veroordeelden zij, overeenkomstig 

Resolutie 16/18 van de Mensenrechtenraad, elk pleidooi dat strekt tot godsdiensthaat. 
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Op 16 november 2012 heeft de hv/vv te Djibouti voor het eerst een ministeriële vergadering van 

de OIS bijgewoond. In haar redevoering kenschetste de hoge vertegenwoordiger van de EU vrijheid 

van godsdienst en levensovertuiging als een onontbeerlijke pijler voor een veilige en welvarende 

maatschappij, waarbij de vrijheid van geloofsuitoefening essentieel is voor de versterking van de 

ontwikkeling en de democratische stabiliteit. Ook noemde zij de manier waarop de godsdienst-

vrijheid moet worden beschermd en gewaarborgd een uitdaging waaraan landen in de transitie naar 

democratie het hoofd moeten bieden wanneer zij aan een nieuwe samenleving gestalte geven. Ook 

gaf zij als haar mening dat het de politieke leiders zijn op wier schouders de verantwoordelijkheid 

rust om te waarborgen dat iedereen zijn geloof vrij en op voet van gelijkheid kan uitoefenen, en dat 

wij op die manier invulling geven aan ons gezamenlijk mens-zijn.  

 

Ook op multilateraal niveau is deze problematiek onder de aandacht gebracht. Zowel in de Mensen-

rechtenraad (MRR) als in de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) werd de consensus 

bevestigd die in 2011 was bereikt over Resolutie 16/18 van de MRR, over de noodzaak van 

bestrijding van godsdienstige onverdraagzaamheid, zonder dat het begrip smaad jegens 

godsdiensten kan worden geclaimd als mensenrechtennorm (zie verslag 2011). Tijdens de 

19e zitting van de MRR, in maart 2012, is de traditionele EU-resolutie over "vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging" (Resolutie 19/8) zonder stemming aangenomen, evenals de 

resolutie van de OIS over "bestrijding van intolerantie, negatieve beeldvorming en stigmatisering 

van en discriminatie, aanzetting tot geweld en gewelddaden jegens personen op grond van 

godsdienst of levensovertuiging" (Resolutie 19/25). Tijdens de 67e zitting van de AVVN in 

december 2012 zijn resolutie 67/1791 en 67/178 over hetzelfde onderwerp, respectievelijk op 

initiatief van de EU en van de OIS, bij consensus aangenomen.  

                                                 
1  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179
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Wat de financieringsinstrumenten van de EU betreft, zijn de bescherming van personen die tot 

een minderheid behoren en de bestrijding van discriminatie, ook op godsdienstige gronden, 

aangemerkt als een financieringsprioriteit in het kader van het Europees instrument voor democratie 

en mensenrechten (EIDHR). Projecten ter bescherming van vervolgde personen en van personen die 

tot godsdienstige minderheden behoren in landen waar zij het sterkst worden bedreigd, worden nu 

en in de toekomst in het kader van het EIDHR gefinancierd. Met name het recht op vrijheid van 

denken, geweten en godsdienst of levensovertuiging vormt één van de belangrijkste prioriteiten van 

de uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de strategie in het kader van "Doelstelling 1" 

van het EIDHR, waarmee wereldwijd maatregelen worden gefinancierd in "moeilijke" landen.  

 

Tot slot was de vrijheid van godsdienst één van de drie gevoelige mensenrechtenproblemen die op 

7 en 8 december aan de orde zijn geweest tijdens het jaarlijkse EU-NGO-Forum over het algemene 

thema "Het bevorderen van de universele toepassing van de mensenrechten: de rol van regionale 

mechanismen en hun samenwerking met het maatschappelijk middenveld."  

 

24 Vrijheid van meningsuiting online en offline  

 

De EU bevordert de mensenrechten op alle terreinen van haar extern optreden, zonder 

uitzonderingen, met name door gebruik te maken van nieuwe informatie- en communicatie-

technologieën voor de rechten van de mens, als een belangrijk middel om democratie te bevorderen. 
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Bij herhaling heeft de EU, in haar bilaterale betrekkingen met derde landen en in verschillende 

openbare verklaringen, beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en van de toegang tot 

internet veroordeeld, evenals het arresteren van bloggers en aanvallen die gericht waren tegen 

journalisten en de media. Zo heeft de hoge vertegenwoordiger in juni 2012 uitdrukking gegeven aan 

haar bezorgdheid over de toename van de censuur en de beperkingen waarmee de media en de 

politieke oppositie in Sudan worden geconfronteerd, en drong zij er bij de regering van Sudan op 

aan de rechten van de burgers op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van de media te 

eerbiedigen. De EU is bezorgd over de toenemende inperking van de vrijheid op internet en heeft 

deze bezorgdheid bilateraal aan de orde gesteld tijdens mensenrechtendialogen in landen zoals 

Vietnam en China, alsmede in openbare verklaringen. 

 

In 2012 heeft de EU haar inspanningen ter bevordering van de veiligheid van journalisten verder 

geïntensiveerd door deelname aan internationale fora zoals de Unesco, de Raad van Europa en de 

OVSE. Een van de prioriteiten voor de MRR van de VN die de EU heeft onderstreept is dat de 

Mensenrechtenraad voor de vrijheid van meningsuiting ook in de toekomst een belangrijke plaats 

moet inruimen, ook wanneer het gaat om internet. Zo heeft de EU tijdens de vergadering van de 

Derde Commissie (Mensenrechten) op 6 december 2012 te New York de gestaag toenemende 

censuur op internet betreurd en beperkingen ten aanzien van internet veroordeeld. Ook was de EU 

ingenomen met de op 5 juli bij consensus aangenomen resolutie van de VN-Mensenrechtenraad 

over vrijheid op internet. De EU schaart zich achter de boodschap van de resolutie dat er met 

betrekking tot mensenrechten online of offline geen sprake mag zijn van verschillen of het 

aanleggen van dubbele maatstaven. 

 

De EU heeft steeds censuur uitdrukkelijk veroordeeld: onlangs nog heeft de hoge vertegen-

woordiger een verklaring afgelegd waarin zij uitdrukking gaf aan haar bezorgdheid over het 

opzettelijk storen van satellietuitzendingen van televisie- en radiozenders, waardoor burgers werden 

beroofd van hun vrije toegang tot informatie. 
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In het in juni 2012 aangenomen actieplan van het strategisch EU-kader voor mensenrechten staat 

dat de EU richtsnoeren voor vrijheid van meningsuiting online en offline zal ontwikkelen, ook 

voor de bescherming van bloggers en journalisten. Voorts heeft de EU de ontwikkeling van 

samenwerking bij het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en mediasteun voortvarender 

aangepakt. 

 

Een van de maatregelen die de EU heeft gepland ter bevordering van de vrijheid van meningsuiting, 

is de ontwikkeling van maatregelen en een instrumentarium tegen willekeurige censuur of groot-

schalige controle bij gebruik van ict.  Met deze maatregelen wordt voortgebouwd op de werkzaam-

heden die reeds in het kader van de "No Disconnect Strategy" 1 zijn verricht om haar toezegging 

gestand te doen dat zij ernaar zal streven dat internet en andere vormen van informatie- en 

communicatietechnologieën factoren van politieke vrijheid, democratische ontwikkeling en 

economische groei blijven. 

 

De belangrijkste pijlers van de "No Disconnect Strategy" zijn: instrumenten om de vrijheid van 

communicatie te vergroten, onderwijs en opleiding over het gebruik van internettechnieken in 

risicovolle omgevingen, betere technische vermogens om in realtime te begrijpen wat er in het veld 

gebeurt, en een hechtere samenwerking tussen alle belanghebbenden. 

 

De EU heeft in 2012 een aantal initiatieven op dit gebied genomen, met name in de vorm van 

financiële steun voor journalisten en ngo's die zich in het kader van het Europees instrument voor 

democratie en mensenrechten (EIDHR) inzetten voor de onafhankelijkheid van de media en de 

vrijheid van meningsuiting. Een van de beste voorbeelden is het door het EIDHR gefinancierde 

project van Verslaggevers zonder grenzen ter bestrijding van cybercensuur en voor de totstand-

brenging van vrij stromende digitale informatie. Tot de belangrijkste activiteiten van het project 

behoort de totstandbrenging van een virtuele schuilkelder: een beveiligde ruimte waar 

onafhankelijke journalisten hun werk kunnen doen en nieuws openbaar kunnen maken dat anders 

zou zijn gecensureerd. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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De uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor 2012 van het EIDHR, waarvoor in totaal 

20 miljoen euro is uitgetrokken, omvatte verder voor de eerste maal een specifiek kavel voor 

maatregelen ter bestrijding van cybercensuur en ter bevordering van de digitale vrijheid en 

veiligheid, en ter ondersteuning van projecten om door middel van informatie- en communicatie-

technologie mensenrechtenschendingen te bestrijden en de privacy en vrijheid van meningsuiting te 

waarborgen in de regio's waar activisten, journalisten en mensenrechtenverdedigers het meeste 

gevaar lopen. 

 

24 bis Vrijheid van vereniging en van vergadering 

 

De rechten van vrijheid van vereniging en van vergadering zijn grondrechten van elke mens en 

maken integrerend deel uit van de menselijke waardigheid. De EU meent dat het recht van burgers 

om hun recht van vreedzame vergadering en vereniging vrij uit te oefenen van doorslaggevend 

belang is voor een florerend maatschappelijk middenveld en een goed functionerende democratie.  

 

Vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging zijn bevorderlijk voor de open dialoog en het 

debat in de samenleving, en vormen derhalve waarborgen tegen conflicten en instabiliteit. In 

verschillende openbare verklaringen heeft de hoge vertegenwoordiger uitdrukking gegeven aan haar 

bezorgdheid over de verslechtering van de situatie met betrekking tot de vrijheid van 

vergadering. Onlangs nog, in juni 2012, uitte zij haar bezorgdheid omtrent het gewelddadig 

optreden tegen demonstraties in Khartoum en andere steden, en riep zij op tot de onmiddellijke 

invrijheidstelling van degenen die wegens vreedzame demonstratie in hechtenis verkeerden; de 

veiligheidstroepen riep zij op zich terughoudend op te stellen en bij reacties naar aanleiding van 

vreedzame demonstraties het gebruik van geweld te vermijden; bij de regering van Sudan drong zij 

erop aan het recht van vrije vergadering van haar burgers te eerbiedigen. 
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Haar bezorgdheid met betrekking tot het recht van vrije vereniging en vergadering stelt de EU aan 

de orde in het kader van politieke dialogen met derde landen. Zo zijn beide partijen op 

22 november 2012 tijdens de 9e mensenrechtendialoog tussen de AU en de EU te Addis Abeba 

overeengekomen hun dialoog over de vrijheid van vereniging te intensiveren.  

 

Eén van de EU-prioriteiten voor de MRR van de VN is dat deze zijn aandacht gevestigd moet 

houden op de vrijheid van vereniging, en mensenrechtenactivisten en middenveldorganisaties die 

een cruciale rol spelen bij de consolidatie van de democratie, concreet moet steunen. De EU was 

ingenomen met de op instigatie van de VS tijdens de 21e zitting van de MRR bij consensus 

aangenomen resolutie over het recht van vreedzame vergadering en het recht van vereniging. 

 

In het digitale tijdperk gelden de fundamentele vrijheden ook online. Nieuwe technologieën 

brengen bovendien verandering in de wijze waarop burgers hun recht van vergadering en 

vereniging uitoefenen. De overheden zijn verantwoordelijk voor het vrij kunnen uitoefenen van het 

recht van vergadering, ook wanneer daarbij sprake is van online communicatie. De EU staat klaar 

om de mensenrechten online en offline te steunen.  

 

De hoge vertegenwoordiger is ernstig verontrust over recente pogingen om de ruimte voor het 

maatschappelijk middenveld te beperken. In juli 2012 heeft de hoge vertegenwoordiger laten weten 

ernstig verontrust te zijn over de wijzigingen in de Russische ngo-wetgeving, naast een aantal 

andere ontwikkelingen die de ruimte voor een bloeiend maatschappelijk middenveld in Rusland 

beperken, zoals de aanhouding van opposanten en een nieuwe wet die buitensporige boetes stelt op 

administratieve inbreuken tijdens demonstraties waarvoor toestemming is verleend.  
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In 2012 heeft de EU verschillende activiteiten ontplooid ter bevordering van de vrijheid van 

vereniging. Zo is er in het kader van het EU-NGO-Forum op 7 december 2012 een rondetafel 

georganiseerd (waaraan werd deelgenomen door meer dan 50 ngo's uit belangrijke regio's) met het 

oogmerk van mensenrechtenverdedigers meer te vernemen omtrent de beperkingen waar maat-

schappelijke organisaties mee kampen in hun activiteiten, en suggesties in te winnen over de wijze 

waarop de EU verbetering kan brengen in haar aanpak van dit probleem.  

 

Via het EIDHR biedt de EU ook financiële ondersteuning voor een aantal projecten ter bevordering 

van de vrijheid van vereniging. Steun ging naar projecten waarbij systemen voor het bewaken van 

de vrijheid van vereniging werden opgezet, normering van de vrijheid van vergadering werd 

aangemoedigd, besef van het recht van vereniging werd bijgebracht, en netwerken met het oog op 

effectievere bevordering en bescherming van deze rechten werden gevormd. Zo stelt de EU 

88 000 euro beschikbaar voor een project in Algerije ter bevordering van het recht op vereniging; 

daartoe wordt ten behoeve van verenigingen een speciaal dienstverlenend centrum opgezet. 

 

25 Uitvoering van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten  

 

2012 was het eerste volledige jaar na de aanneming van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfs-

leven en de mensenrechten, die door de VN-Mensenrechtenraad unaniem zijn goedgekeurd op 

16 juni 2011. Die richtsnoeren vormen de grondslag voor de uitvoering van het door de speciale 

vertegenwoordiger van de VN, prof. John Ruggie, uiteengezette kader, waarin de taak van de staat 

om de mensenrechten te beschermen, de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om de mensen-

rechten te eerbiedigen en de toegang tot rechtsmiddelen aan de orde komen. 

 

2012 was ook het eerste volledige jaar na de mededeling van de Europese Commissie "Een 

vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen" van 25 oktober 2011 1. 

 

                                                 
1 COM (2011) 681 
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Eén van de hoogtepunten van 2012 was ongetwijfeld het allereerste VN-Forum over het 

bedrijfsleven en de mensenrechten van 4 en 5 december in Genève, onder auspiciën van een 

werkgroep die door de VN werd ingesteld om vaart te zetten achter de uitvoering van de VN-

richtsnoeren. Dit bood de gelegenheid om na anderhalf jaar de balans van de uitvoering van de VN-

richtsnoeren op te maken. 

 

Het Forum overtrof de verwachtingen en mocht zich verheugen in de aanwezigheid van 

1000 afgevaardigden (drie keer meer dan verwacht) uit 85 landen uit de hele wereld, met 

vertegenwoordigers van ngo's, vakbonden en de academische wereld, en van ondernemingen en 

brancheorganisaties.  

 

Het Forum was gedurende twee dagen het decor voor workshops en debatten over de uitdagingen in 

verband met de uitvoering van de VN-richtsnoeren. In zijn betoog merkte Prof. John Ruggie, 

voormalig speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal op het gebied van de mensen-

rechten, transnationale ondernemingen en andere bedrijven, op dat in relatief korte tijd goede 

vorderingen zijn gemaakt, en hij onderstreepte dat de "maatschappelijke houdbaarheid van 

mondialisering op het spel staat." 
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De EU was op het Forum goed vertegenwoordigd door de SVEU voor de mensenrechten, de heer 

Stavros Lambrinidis, die de hoofdtoespraak hield bij de opening van de zitting op hoog niveau, en 

door de EIB, die tijdens een sessie over de stimulerende rol van overheidsfinanciën bij de uitvoering 

van de richtsnoeren een toelichting gaf over hoe zij te werk gaat om mensenrechten te integreren in 

de maatschappelijke zorgvuldigheid die zij aan de dag legt. Een en ander werd bevestigd in de slot-

opmerkingen namens de EU, die toezegde een actieve rol te zullen spelen in de regionale fora die 

onder auspiciën van de werkgroep zullen worden georganiseerd.  

 

Tijdens het VN-Forum kon al worden uitgezien naar de latere aankondiging door de Europese 

Commissie van een voorstel inzake niet-financiële verslaglegging door ondernemingen. Dat 

voornemen kreeg gestalte in de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 "Akte voor de 

interne markt II - Samen voor nieuwe groei"; het wetgevingsvoorstel is inmiddels bekendgemaakt. 

 

Het onderwerp kwam ook ter sprake in de mededeling over maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap van 2011. Hierin werd de aandacht gevestigd op het aantal bestaande initiatieven 

voor het rapporteren over sociale en milieu-informatie, onder meer inzake mensenrechtenaspecten, 

en werd het voornemen geuit om op dit gebied voor een gelijk speelveld te zorgen. Dat is onderdeel 

van een meer algemene inspanning om Europese bedrijven concurrerender en moderner te maken 

en meer verantwoording te laten afleggen. 

 

De Commissie had in de mededeling over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 

toegezegd eind 2012 een rapport over de prioriteiten van de Unie voor een doeltreffende 

uitvoering van de VN-richtsnoeren te publiceren. De bekendmaking van het rapport is echter 

uitgesteld, om de resultaten van het VN-forum beter te kunnen verwerken en alle aspecten grondig 

te kunnen bekijken. 

 

Er was al veel voorbereidend werk over dat thema verricht, niet in de laatste plaats tijdens een 

conferentie met de titel "From principles to practice: the European Union operationalising the 

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights" (Van theorie naar 

praktijk: concretisering door de Europese Unie van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfs-

leven en de mensenrechten) die het Deense voorzitterschap in mei 2012 in Kopenhagen had 

georganiseerd. De Commissie bracht vóór de conferentie als bijdrage een eerste discussienota in, en 

nam actief aan de besprekingen deel. 
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Tot de voornaamste onderwerpen die tijdens de conferentie aan bod kwamen, behoorden 

samenhang van het beleid en de wetgeving van de EU, het bereiken van een grotere mondiale 

capaciteit, en de prioriteiten inzake capaciteitsopbouw en ontwíkkeling. Andere agendapunten 

waren EU-sturing voor bedrijven, verantwoording: toegang tot de rechter en adequate rechts-

middelen, transparantie: niet-financiële verslaglegging en informatieverschaffing, publiek-private 

partnerschappen en multi-stakeholder-initiatieven. 

 

Samenvallend met het VN-Forum in Genève heeft de Commissie "My business and human 

rights: a guide to human rights for small and medium-sized enterprises" (Mijn onderneming 

en mensenrechten: een leidraad inzake mensenrechten voor kleine en middelgrote 

ondernemingen) gepubliceerd. Daar werd door de verschillende afgevaardigden op het Forum 

positief op gereageerd. 

 

Inmiddels is voor de Commissie een nieuwe fase aangebroken in haar werkzaamheden in verband 

met sectorspecifieke sturing, in samenwerking met haar partners: Shift en het Instituut voor de 

mensenrechten en het bedrijfsleven. In december 2012 zijn ontwerprichtsnoeren inzake de 

verantwoordelijkheid van bedrijven uit drie sectoren om de mensenrechten te eerbiedigen, 

uitgebracht met het oog op een openbare raadpleging. De betrokken sectoren zijn de olie- en 

gassector, de ict-sector, en de arbeids- en wervingsbureaus. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Die sectoren werden gekozen op grond van objectieve en openbare criteria, zoals de omvang van 

hun effect op de mensenrechten, en het bestaan, voor de sector, van mensenrechtenleidraden die 

sporen met de VN-richtsnoeren. Bedoeling is dat de leidraden op mondiaal vlak zo relevant 

mogelijk zijn, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van EU-bedrijven. Verwacht 

wordt dat alle drie de leidraden eind april 2013 voltooid zijn. De EIB volgt deze werkzaamheden 

van dichtbij; zij neemt deel aan de drie rondetafelgesprekken en gaat na waar er ruimte is voor 

onderlinge afstemming. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Het EU-actieplan voor mensenrechten en democratie bevat een toezegging van de EU-lidstaten om 

nationale plannen te ontwikkelen voor de uitvoering van de VN-richtsnoeren. Eind 2012 

hadden de volgende lidstaten bevestigd dat zij een dergelijk plan zouden opstellen: België, 

Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, 

Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. 

 

Het EIDHR steunt acties onder leiding van maatschappelijke organisaties waarmee beoogd wordt 

de eerbiediging van de mensenrechten door buiten de EU werkzame Europese ondernemingen te 

bevorderen. In 2012 heeft de EU verder steun verleend aan de Schone Kleren Campagne, een 

projectencluster waarbij organisaties uit vijftien Europese landen de handen ineen hebben geslagen 

met het oog op een betere handhaving van de economische en sociale rechten in de mondiale 

toeleveringsketens van internationale confectiebedrijven uit meer dan dertig landen. 

 

Uit het EIDHR worden nog twee andere projecten gefinancierd die betrekking hebben op het 

bedrijfsleven en de mensenrechten. Een wereldwijd project beoogt in zeventig landen de 

plaatselijke verdedigers van landrechten beter in staat te stellen hun rechten op natuurlijke 

hulpbronnen te doen gelden, het gebrek aan transparantie van contracten tussen de overheid en 

particuliere maatschappijen tegen te gaan, en in landen waar conflicten over de winning van 

mineralen bestaan, zich te verstaan met de overheid en de industrie. Een soortgelijk project inzake 

de rechten van inheemse volken in Zuid-Oost-Azië omvat een studie over het thema maat-

schappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechten en inheemse volken. 

 

Een ander EIDHR-project dat met het thema "bedrijfsleven en de mensenrechten" verband houdt, is 

het Latin American Mining Monitoring Programme, dat inheemse plattelandsvrouwen steunt bij het 

opkomen voor en het verdedigen van hun rechten, die worden geschonden door de mijnindustrie. 
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In het kader van het programma "Investeren in mensen" kregen 15 projecten in 2011 financiering 

voor de "bestrijding van kinderarbeid" (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Die projecten werden in 

2012 voortgezet. 

 

Ten slotte werd in het kader van het onderdeel "crisisparaatheid" van het EU-stabiliteitsinstrument 

voor 2013 een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd voor het bevorderen van de transparantie van 

de toeleveringsketen voor mineralen uit conflict- en risicovolle gebieden. 

 

De EU is ondernemerschap en mensenrechten aan de orde blijven stellen in haar bilaterale 

dialogen, bijvoorbeeld de mensenrechtendialoog met de Afrikaanse Unie in Addis Abeba op 

22 november. Afgezien van een gedachtewisseling over de uitvoering van de VN-richtsnoeren voor 

het bedrijfsleven en de mensenrechten, hebben de EU en de AU afgesproken te bezien of er in 2013 

een gezamenlijk seminar over mensenrechten en het bedrijfsleven kan worden gehouden met het 

Afrikaanse en Europese bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. 

 

De EU bleef de agenda voor het bedrijfsleven en de mensenrechten actief steunen in de VN, waar 

zij ook eensgezinde steun bleef krijgen. Resolutie 21/5 van HRC 21 over de bijdrage van het bestel 

van de Verenigde Naties als geheel aan de voortgang van de agenda voor het bedrijfsleven en de 

mensenrechten en de verspreiding en uitvoering van de desbetreffende richtsnoeren is op 

27 september 2012 zonder stemming aangenomen. 

 

Leden van de VN-werkgroep inzake ondernemerschap en mensenrechten waren nauw betrokken bij 

de werkzaamheden van de Europese Commissie inzake mensenrechtenleidraden voor drie 

bedrijfssectoren en kleine en middelgrote ondernemingen. Het OHCHR heeft bijgedragen aan de 

jaarlijkse evaluatiebijeenkomst inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen die in november 

2012 door de Commissie werd georganiseerd, en waar de EU-lidstaten, belanghebbenden en 

betrokken internationale organisaties werden samengebracht. Europarlementslid Richard Howitt 

maakte de slotopmerkingen. 
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In 2012 heeft het Europees Parlement bij de universiteit van Exeter een studie besteld over "The 

role of National Human Rights Institutions in implementation of the United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights, in particular in Eastern Partnership countries". In de 

studie wordt bezien in hoeverre de mandaten van nationale instanties het op grond van de 

beginselen van Parijs toelaten om aandachtspunten in verband met ondernemerschap en mensen-

rechten te bestuderen, en wordt een overzicht gegeven van beste praktijken in de hele wereld. De 

analyse is met name gericht op individuele nationale instanties voor de mensenrechten in Armenië, 

Azerbeidzjan, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne, met aanbevelingen over de manier 

waarop de EU hen kan steunen. 

 

In 2012, heeft het Parlement zich gebogen over twee ontwerpresoluties inzake maatschappelijk 

verantwoord ondernemen: 

– maatschappelijk verantwoord ondernemen: een verantwoordingsplichtig, transparant en 

verantwoordelijk ondernemerschap en duurzame groei, ingediend door Europarlementslid 

Baldassarre via JURI; 

– maatschappelijk verantwoord ondernemen: bevordering van de belangen van de samenleving en 

een route naar duurzaam en inclusief herstel, ingediend door Europarlementslid Howitt via 

EMPL. 

 

Verschillende kwesties die door Europarlementsleden aan de orde werden gesteld, hadden 

betrekking op het concept zorgvuldigheid in verband met mensenrechten, werknemersrechten in de 

Europese toeleveringsketens, en de export van technologie die kan worden gebruikt voor bewaking 

en repressie door bedrijven of regeringen van buiten de EU. 
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26 Rechtsbedeling  

 

De EU heeft deelgenomen aan de eerste bijeenkomst op hoog niveau over de rechtsstaat op 

nationaal en internationaal niveau in de Algemene Vergadering van de VN van 24 september 2012. 

De EU heeft actief bijgedragen aan de politieke verklaring (AVVN resolutie 67/1) over de 

rechtsstaat die de bijeenkomst op hoog niveau heeft aangenomen. In die verklaring wordt een 

globale visie op de rechtsstaat uiteengezet, gekoppeld aan de drie hoofdpijlers van de Verenigde 

Naties - vrede en veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten. In de verklaring wordt ook het belang 

bevestigd van gelijkheid voor de wet, het recht op toegang tot de rechter en een krachtig 

engagement voor mensenrechten en fundamentele vrijheden voor iedereen. De secretaris-generaal 

van de VN werd opgedragen de werkzaamheden op dit punt vooruit te helpen, en de EU zal de 

verdere werkzaamheden van de secretaris-generaal hieromtrent volledig steunen.  

 

De EU en haar lidstaten gezamenlijk, en eenentwintig EU-lidstaten afzonderlijk, hebben in de 

bijeenkomst over de rechtsstaat op internationaal en nationaal niveau toezeggingen gedaan. De EU-

lidstaten hebben toegezegd te overwegen om toe te treden tot onder meer het Facultatief Protocol 

bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing, het VN-Verdrag betreffende de status van staatlozen van 1954 en het VN-Verdrag tot 

beperking der staatloosheid van 1961. Ook beloofden zij het individuele klachtrecht op grond van 

een aantal mensenrechtenverdragen van de VN te zullen accepteren. Andere toezeggingen van de 

EU waren onder meer een wereldwijde campagne op het vlak van rechtsbedeling te voeren, vrede 

en veiligheid in (post-)conflictsituaties te ondersteunen via een beleid inzake overgangsjustitie en 

een krachtiger ondersteuning van VN-vredeshandhaving, en een kader op te zetten om thema's in 

verband met staatloosheid ter sprake te brengen bij derde landen. De volledige tekst van de 

toezeggingen staat in bijlage dezes. 
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In haar mensenrechten- en politieke dialogen met partners in de hele wereld in 2012 heeft de EU 
alle landen er regelmatig toe aangezet stappen te ondernemen om de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht en van rechtsbeoefenaars te vergroten, en heeft zij iedere poging om advocaten 
van de verdediging aan te vallen of te bedreigen, veroordeeld. Via lokale EU-delegaties of EU-
lidstaten heeft de EU ook regelmatig toezicht gehouden op gevoelige rechtszaken in vele landen, 
onder meer in Algerije, Azerbeidzjan, Kazachstan, Thailand en Vietnam, met name in gevallen 
waarin mensenrechtenverdedigers na een summier of oneerlijk proces met veroordeling werden 
bedreigd. Helaas is dit onmogelijk gebleken in sommige landen, zoals China, waar EU-waarnemers 
geprobeerd hebben de uitspraak in het proces tegen van mensenrechtenverdedigster Ni Yulan bij te 
wonen, maar geen toegang tot de rechtbank kregen. Ook heeft de EU krachtige steun verleend aan 
de werkzaamheden van de speciale rapporteur van de VN voor de onafhankelijkheid van 
rechters en advocaten, en heeft zij alle landen die een verzoek tot bezoek van de speciale 
rapporteur hadden ontvangen, ertoe aangespoord haar een uitnodiging te verstrekken.  
 

27 Reageren op schendingen: zorgen voor verantwoordingsplicht  

 
Het voorkomen van de ernstigste misdrijven is een onderdeel van het buitenlandbeleid van de Unie. 
De verantwoordelijkheid om de bevolking te beschermen tegen genocide, misdaden tegen de 
menselijkheid, etnische zuiveringen en oorlogsmisdaden, is een van de drijfveren achter 
beleidsprioriteiten zoals de bescherming van personen die tot minderheden behoren en eerbied voor 
het anderszijn. Wanneer de internationale gemeenschap dan toch met ernstigste misdrijven wordt 
geconfronteerd, huldigt de EU de sterke traditie dat zij zich inzet om de straffeloosheid ervan te 
bestrijden. De afgelopen tien jaar heeft zij bijna 30 miljoen euro bijgedragen uit het EIDHR en 
daarmee een flexibel instrument ter aanvulling van andere instrumenten tot stand gebracht. De EU 
heeft de maatregelen die de bestrijding van straffeloosheid ondersteunen, geïntensiveerd via 
maatregelen van maatschappelijke organisaties op het gebied van de advocatuur, bewustmaking en 
toezicht. Voor daders van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden mogen er 
geen vrijplaatsen bestaan. Bovendien kan vervolging als afschrikking meehelpen deze misdrijven te 
voorkomen. De EU en haar lidstaten blijven krachtige steun verlenen aan de doeltreffende werking 
van het Internationaal Strafhof (ICC) en andere straftribunalen, zoals de internationale ad hoc 
tribunalen voor het voormalige Joegoslavië en Rwanda, het Speciaal Hof voor Sierra Leone, het 
Rode Khmer-tribunaal in Cambodja en het speciaal tribunaal voor Libanon. De ngo-gemeenschap 
blijft daarbij een waardevolle bondgenoot door contacten met het publiek te faciliteren, de deelname 
van slachtoffers aan rechtszittingen te vergroten en te zorgen voor complementariteit met de 
inspanningen van andere donoren.  
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Bij de uitvoering van Besluit 2011/168/GBVB betreffende het Internationaal Strafhof (ICC) en het 

EU-actieplan ter uitvoering van dat besluit, hebben de EU en haar lidstaten de inspanningen 

voortgezet om het ICC verder te versterken zodat het zijn opdracht kan vervullen. De Europese 

Unie en haar lidstaten zijn een zo breed mogelijke deelname aan het Statuut van Rome blijven 

aanmoedigen. Bekrachtiging van of toetreding tot het Statuut van Rome en - indien van toepassing - 

uitvoering van het Statuut van Rome zijn een vast punt gebleven op de agenda's van de meeste 

mensenrechtendialogen, onder meer de mensenrechtendialoog met de Afrikaanse Unie. Voorts is de 

EU wereldwijd druk blijven uitoefenen, en heeft zij haar beleid om ICC-bepalingen op te nemen in 

overeenkomsten met derde landen (zoals de associatieovereenkomst EU-Oekraïne die op 30 maart 

2012 werd geparafeerd) en haar financiële steun aan maatschappelijke organisaties voortgezet. De 

EU heeft gereageerd op gevallen waarin niet met het Strafhof werd meegewerkt, en erop gewezen 

dat het van belang is dat alle lidstaten van de Verenigde Naties zich houden aan en uitvoering geven 

aan de resoluties die de VN-Veiligheidsraad heeft aangenomen uit hoofde van hoofdstuk VII van 

het VN-Handvest, op grond waarvan zaken naar het Strafhof worden verwezen. De EU heeft met 

grote bezorgdheid de arrestatie en detentie van vier personeelsleden van het ICC in juni en juli 2012 

in Libië gevolgd, en in aanzienlijke mate bijgedragen aan de oplossing van de crisis. Zij is haar doel 

om een holistische, geïntegreerde aanpak inzake complementariteit te creëren, blijven nastreven via 

meer initiatieven voor capaciteitsopbouw op nationaal niveau. Om het beginsel van 

complementariteit in de praktijk te brengen, hebben de EU en haar lidstaten zich sterk gemaakt voor 

het bestrijden van straffeloosheid bij ontwikkelingssamenwerking en programma's voor technische 

bijstand. In een breder kader behoorden rechtsbedeling en de rechtsstaat tot de kern van de EU-

doelstellingen en -operaties die voortdurend werden versterkt met behulp van haar geografische 

instrumenten, die gericht waren op het versterken van de nationale rechtsstelsels, de tenuitvoer-

legging van rechterlijke beslissingen, detentieomstandigheden en de capaciteit van nationale 

regeringen om getuigenbeschermingsprogramma's te beheren. Zij heeft ook een centrale rol 

gespeeld in vredesopbouw na conflicten door landenspecifieke behoeften in kaart te brengen en 

door via passende regelingen hulp te verlenen. Tijdens de bijeenkomst op hoog niveau over de 

rechtsstaat in de Algemene Vergadering van de VN van 24 september 2012 heeft de EU toegezegd 

het werk van het ICC te blijven steunen. De Europese Dienst voor extern optreden heeft een 

eendaagse opleiding over internationaal strafrecht georganiseerd. Tot de deelnemers behoorden 

personeelsleden van de EDEO, van de Europese Commissie en van de ministeries van Buitenlandse 

Zaken van de EU-lidstaten. 
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Geleid door de wens om de integriteit van het Statuut van Rome te handhaven en de 

onafhankelijkheid van het Hof te steunen, behoren de EU-lidstaten nog altijd tot de belangrijkste 

donoren ervan. De EU heeft aanvullende, directe en indirecte financiële steun aan het Hof verstrekt 

door het stimuleren van de justitiële samenwerking en de uitwisseling van beste praktijken tussen de 

landen die partij zijn bij het Statuut en de landen die geen partij zijn, en de rechtsgemeenschap.  

 

In 2012 heeft de Europese Commissie via het EIDHR een oproep tot het indienen van voorstellen 

gedaan om straffeloosheid te bestrijden; die voorstellen moeten de doeltreffende werking van het 

Internationaal Strafhof en het Statuut van Rome bevorderen via acties van de civiele samenleving. 

De indicatieve begrotingstoewijzing bedraagt 6 miljoen euro, met een bovengrens van 80% voor de 

totale EG-bijdrage. De subsidie bedraagt minimaal 500.000 euro en maximaal 1.500.000 euro. 

Voorts zijn, in het kader van een door de EU gefinancierd project voor het ontwikkelen van 

juridische expertise en het stimuleren van samenwerking, in Den Haag meer dan 

200 rechtsbeoefenaars uit zowel staten die partij zijn bij het Statuut van Rome als staten die geen 

partij zijn, bijeengekomen. Voorts heeft de Europese Commissie uit het EIDHR voor 2012 

1.000.000 euro gereserveerd in het jaarlijkse actieprogramma van 2011, en voor 2013 nog eens 

1.000.000 euro in het jaarlijkse actieprogramma van 2012. Daarnaast heeft de Europese Commissie 

in samenwerking met de respectieve instellingen intensief gewerkt aan een rapport over 

complementariteit dat naar verwacht in 2013 gereed zal zijn. Dat rapport moet een einde helpen 

maken aan straffeloosheid voor de daders van de ernstigste misdrijven, zoals genocide, misdaden 

tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, die de vrede, de veiligheid en het welzijn in de wereld 

bedreigen.  
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28 Betere eerbiediging van de rechten van personen die tot minderheden behoren  

In alle regio's van de wereld staan personen die tot minderheden behoren, nog altijd bloot aan 

ernstige bedreigingen, discriminatie en racisme, en worden zij regelmatig uitgesloten van volledige 

deelname aan het economische, politieke, maatschappelijke en culturele leven, dat wél openstaat 

voor de meerderheid van de mensen in het betrokken land of de betrokken samenleving. In het 

Verdrag betreffende de Europese Unie is uitdrukkelijk bepaald dat de rechten van personen die tot 

minderheden behoren deel uitmaken van de waarden waarop de Unie is gegrondvest, en dat de Unie 

deze in haar betrekkingen met de rest van de wereld propageert. Op internationaal niveau is de 

Verklaring inzake de rechten van personen behorend tot nationale, etnische, godsdienstige of 

taalkundige minderheden1, dé referentietekst over de rechten van personen die tot minderheden 

behoren. In Europa heeft de Raad van Europa het Kaderverdrag inzake de bescherming van 

nationale minderheden 2, en het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden 3 

aangenomen.  

 

Bescherming van personen die tot minderheden behoren is een centraal element van de politieke 

toetredingscriteria van Kopenhagen. In deze context evalueert de Europese Commissie in haar 

voortgangsverslagen voortdurend de staat van dienst van kandidaat-lidstaten en potentiële 

kandidaten op het vlak van de minderhedenproblematiek. Daartegenover staat dat de EU gerichte 

financiële pretoetredingssteun heeft verleend aan (potentiële) kandidaat-lidstaten als hulp bij de 

nodige politieke, economische en institutionele hervormingen, overeenkomstig de EU-normen. 

Door de EU ondersteunde projecten voor personen die tot minderheden behoren zijn overwegend 

gericht op het verminderen van sociale ongelijkheid en het verbeteren van de levenskwaliteit. 

Integratie van kansarmen, bestrijding van discriminatie en versterking van het menselijk kapitaal, 

vooral door de hervorming van het onderwijsstelsel, zorgen voor meer sociale cohesie in deze 

landen.  

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm
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De minderhedenproblematiek bleef een belangrijk aspect van de betrekkingen van de Unie met de 

rest van de wereld; in de politieke dialoog met derde landen werden minderhedenthema's 

regelmatig aan de orde gesteld. De minderhedenproblematiek maakt deel uit van 

samenwerkingsstrategieën en actieplannen. 

 

De EU heeft tevens in VN-fora actief samengewerkt bij het bevorderen en beschermen van de 

rechten van personen die tot minderheden behoren. De VN-processen omvatten het Forum over 

minderhedenvraagstukken en de werkzaamheden van de onafhankelijk deskundige voor 

minderhedenvraagstukken. De EU is ook de krachten blijven bundelen met andere ter zake actieve 

internationale organisaties en multilaterale organen, zoals de OVSE en haar Hoge Commissaris 

voor Nationale Minderheden, en de Raad van Europa.  

 

Hiertoe heeft de EU, via bilaterale samenwerking, steun verleend aan overheidsprogramma's en 

beleidsmaatregelen die gericht zijn op personen die tot minderheden behoren of die invloed op dit 

gebied kunnen hebben. De EU heeft ook, met name via het EIDHR, maatschappelijke organisaties 

gesteund die zich inzetten voor het beschermen en bevorderen van de rechten van personen die tot 

minderheden behoren, met vooral als doel bij te dragen tot het bestrijden van discriminatie en het 

bevorderen van de bescherming en ontwikkeling van gelijke participatie van mannen en vrouwen 

uit minderhedengemeenschappen in het sociale, economische en politieke leven binnen het bredere 

verband van versterking van de mensenrechten, politiek pluralisme en democratische politieke 

participatie. Momenteel wordt bijvoorbeeld met een bijdrage van ruim 90.000 euro uit het EIDHR 

een project gefinancierd om de politieke participatie en vertegenwoordiging van Roma en andere 

nationale minderheden in Bosnië en Herzegovina te verbeteren, en zodoende hun integratie, 

belangen en rechten te bevorderen. 
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28bis Racisme, vreemdelingenhaat, non-discriminatie en respect voor diversiteit  

 

Ook in 2012 heeft de EU wereldwijd een grote inbreng gehad in de strijd tegen elke vorm van 

racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en soortgelijke vormen van onverdraagzaamheid.  

 

Intern bleef dit streven stoelen op een beleid van concrete maatregelen, waaronder wetgeving en 

efficiënte handhaving 1, bewustmaking, dataverzameling 2 en financiële ondersteuning van de 

nationale autoriteiten en de civiele samenleving 3. Het meest representatieve voorbeeld is de 

specifieke situatie van Roma: op 5 april 2011 heeft de Commissie een mededeling uitgebracht over 

een EU-kader voor nationale strategieën inzake de integratie van Roma tot 2020, waarin de 

lidstaten werden aangemoedigd een geïntegreerde aanpak van de integratie van Roma te volgen of 

verder uit te werken, en doelstellingen op de gebieden onderwijs, werkgelegenheid, toegang tot 

gezondheidszorg en huisvesting goed te keuren.  

 

Op Malta na, waar Roma geen bevolkingsgroep vormen, hebben alle lidstaten bij de Europese 

Commissie een strategie ingediend, ofschoon daartoe geen wettelijke verplichting bestond; dit toont 

aan dat hiervoor een sterke politieke wil aanwezig is. 

                                                 
1 Voor de toepasselijke EU-wetgeving, zie http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-

xenophobia/index_en.htm en http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 
 
2 In november 2012 is een Eurobarometer over discriminatie gepubliceerd. Discriminatie op grond van etnische 

afstamming is volgens 56% van de respondenten nog steeds de meest wijdverbreide vorm van discriminatie in de 
EU. Voor de rapporten en studies over racisme en vreemdelingenhaat van het Bureau voor de grondrechten van 
de EU, zie http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012  

3 NGO-netwerken die zich op EU-niveau bezighouden met het bestrijden van discriminatie op grond van ras of 
etnische afstamming, zoals ENAR, ERIO of EQUINET, krijgen een werkingssubsidie in het kader van het 
PROGRESS-programma. Voor andere relevante financieringsprogramma's zie 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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De Europese Commissie heeft in mei 2012 een eerste evaluatieverslag uitgebracht: "Nationale 

strategieën voor integratie van de Roma: eerste stap van de uitvoering van het EU-kader", waarin 

staat dat er meer moet worden gedaan om voldoende financiering te garanderen voor de 

integratie van de Roma, er toezichtmechanismen moeten worden ingesteld, de discriminatie 

en segregatie moet worden bestreden en de belangrijke aspecten zoals de toegang tot degelijke 

huisvesting en gezondheidszorg moeten worden aangepakt. De Europese Commissie verwacht van 

de regeringen dat zij de in het verslag genoemde prioriteiten aanpakken, en zal jaarlijks de 

uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma evalueren en hierover aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen. 

 

Op 21 maart 2012, de Internationale Dag ter bestrijding van rassendiscriminatie, heeft de hoge 

vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de EU een verklaring afgelegd waarin de Europese 

Unie "haar voortdurende engagement voor de bestrijding van alle vormen van racisme en 

vreemdelingenhaat onderstreept. Rassendiscriminatie is in strijd met de waarden waarop de EU is 

gebaseerd. […]".  

 

In haar externe optreden is de EU racisme en vreemdelingenhaat aan de orde blijven stellen in haar 

politieke dialogen met derde landen, zoals de Afrikaanse landen. Deze problematiek wordt 

voortdurend in overweging genomen bij samenwerkingsstrategieën; zo hebben partnerlanden zich 

er op basis van ENB-actieplannen toe verbonden alle vormen van discriminatie, religieuze 

intolerantie, racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.  
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De EU is blijven samenwerken met regionale organen zoals de Europese Commissie tegen Racisme 

en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa. De EU heeft in het kader van de OVSE nauw 

samengewerkt om de naleving van de verplichtingen inzake de bestrijding van racisme, 

vreemdelingenhaat en discriminatie, die de 56 deelnemende staten van de OVSE zijn aangegaan, te 

bevorderen.  

 

Op multilateraal niveau heeft de EU ook actief met de VN samengewerkt in de strijd tegen 

racisme en discriminatie. Zij steunde het mandaat van de speciale VN-rapporteur inzake heden-

daagse vormen van racisme, vreemdelingenhaat en religieuze intolerantie, de heer Mutama Ruteere, 

en diens voorganger, de heer Githu Muigai. Elf jaar na dato blijft de Unie pal achter het hoofddoel 

van de Wereldconferentie van 2001 in Durban staan, te weten de algehele uitbanning van racisme, 

rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid.  

 

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie 

(ICERD) is de universele grondslag voor de inspanningen ter voorkoming, bestrijding en uitroeiing 

van racisme. De Europese Unie heeft alle staten die zulks nog niet hebben gedaan, weer opgeroepen 

het verdrag te ratificeren of volledig uit te voeren; in 2012 hebben echter geen ratificaties plaats-

gevonden. 

 

De EU heeft de bestrijding van discriminatie verder in de internationale samenwerking 

geïntegreerd. Door middel van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten 

(EIDHR) heeft de EU met ongeveer 24 miljoen euro een breed scala van maatschappelijke 

organisaties in circa 120 recente projecten gesteund. Verder heeft de EU uit het EIDHR financiële 

steun verleend aan de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten (HCHR), 

met het oog op de toepassing van de bestaande internationale normen inzake gelijkheid en non-

discriminatie, met name het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie.  
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In lijn met het op beginselen gebaseerd beleid van de EU op dit gebied, heeft het Politiek en 

Veiligheidscomité op 24 juli 2012 zijn goedkeuring gehecht aan een strategiedocument met de titel 

''The EU in the follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action''.  

 

In het kader van het Gezamenlijk strategisch partnerschap tussen de EU en de Afrikaanse Unie 

inzake democratisch bestuur en mensenrechten, hebben beide partijen in 2012 bevestigd dat zij veel 

belang hechten aan de bestrijding van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en 

aanverwante vormen van onverdraagzaamheid.  

 

De delegaties van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie hebben op 5 juni 2012 in Genève een 

gezamenlijke workshop voor de lidstaten van hun respectieve organisaties georganiseerd, met het 

oog op de uitwisseling van beste praktijken op lokaal, nationaal en regionaal niveau inzake a) het 

effectief bestrijden van rassendiscriminatie en b) de aanpak omtrent het aanzetten tot rassenhaat. 

 

29 Een verbeterd beleid inzake inheemse volken  

De beginselen van het engagement van de EU ten gunste van inheemse volkeren worden toegepast 

in de context van de VN-Verklaring van 2007 inzake de rechten van inheemse volken, op grond 

waarvan wereldwijd de rechten van inheemse volkeren worden bevorderd en hun toegang tot 

voortdurende ontwikkeling wordt gegarandeerd.  
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De EU tracht de mensenrechten, waaronder de rechten van inheemse volkeren, in alle aspecten van 

het externe beleid te integreren, dus ook in de politieke dialoog met derde landen en regionale 

organisaties, in multilaterale fora zoals de Verenigde Naties, en door het verstrekken van financiële 

steun.  

 

Sinds de instelling in 1994 van de Internationale dag van de inheemse volken van de wereld is 

bijna elk jaar op 9 augustus, eerst door de Commissaris voor externe betrekkingen en het Europees 

nabuurschapsbeleid en nu door de hoge vertegenwoordiger, een verklaring afgelegd. In de 

verklaring van 2012 sloot de hoge vertegenwoordiger zich aan bij "de inheemse volken die hun 

culturele erfgoed en hun bijdrage aan de wereld vieren." Verder organiseerden EU-delegaties 

wereldwijd op of rond 9 augustus evenementen; zo vonden er bijeenkomsten met leiders van 

inheemse gemeenschappen plaats en werden er persconferenties belegd, persartikelen gepubliceerd, 

seminars bijgewoond en door de EU gefinancierde projecten bezocht.  

 

De EU is actief blijven deelnemen aan de fora van de Verenigde Naties over de problematiek van 

inheemse volken, en is blijven bijdragen aan de samenwerking in VN-verband met inheemse 

volken. In 2011 stond de EU achter de resolutie over de rechten van inheemse volken, die tijdens 

de reguliere zitting van de Derde Commissie van de Algemene Vergadering bij consensus werd 

aangenomen, en die door bijna de helft van haar lidstaten mede was voorgesteld. De resolutie 

omvatte ook een besluit om in 2014 een plenaire bijeenkomst op hoog niveau van de Algemene 

Vergadering te houden, onder de benaming Wereldconferentie over inheemse volken. De EU legde 

voorts een verklaring over inheemse kwesties af in de Derde Commissie, alsmede tijdens de zitting 

van 2012 van het deskundigenmechanisme voor de rechten van inheemse volken (EMRIP), en nam 

deel aan de interactieve dialoog met de speciale rapporteur over de rechten van inheemse volken, de 

heer James Anaya. De EU heeft actief meegewerkt aan het thematisch verslag van de VN-

werkgroep mensenrechten en multinationale en andere ondernemingen, dat aan de 68e zitting van 

de Algemene Vergadering van de VN moet worden voorgelegd en gericht zal zijn op de situatie van 

inheemse volken, met name wat betreft het voorkomen van de negatieve effecten van bedrijfs-

activiteiten op de rechten van inheemse volken. 
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De rechten van inheemse volken werden verder geïntegreerd in de ontwikkelingssamenwerking-

strategieën van de EU. In het landenstrategiedocument 2007-2013 over Colombia bijvoorbeeld 

komen de humanitaire en de mensenrechtensituatie van de inheemse volken van Colombia aan bod, 

en gelden als kernprioriteiten vredesopbouw, door het betrekken van gemarginaliseerde burgers bij 

lokaal bestuur en participatieve economie, alsmede bevordering van de mensenrechten, goed 

bestuur en bestrijding van straffeloosheid. Een ander voorbeeld, te vinden in het landenstrategie-

document 2007-2013 over Peru, houdt in dat inheemse volken uitdrukkelijk worden betrokken bij 

de modernisering van de staat, ter verbetering van het bestuur en van hun maatschappelijke 

integratie.  

 

De EU beseft dat de voorvechters van de rechten van inheemse volken in tal van landen in een 

bijzonder kwetsbare positie verkeren en aan harde repressie blootstaan, hetgeen blijkt uit talrijke 

internationale rapporten, onder meer van de speciale VN-rapporteur inzake mensenrechten-

verdedigers.  

 

Maatschappelijke organisaties die zich met de problematiek bezighouden, worden rechtstreeks door 

de EU gesteund, vooral door middel van het Europees instrument voor democratie en mensen-

rechten (EIDHR). Sinds 2011 financiert het EIDHR een project ten bedrage van 1,2 miljoen euro 

dat de versterking beoogt van het netwerk van verdedigers van de mensenrechten van inheemse 

volken in Azië, die schendingen van de mensenrechten van inheemse volken constateren en 

documenteren, plaatselijk en internationaal bewustmakingscampagnes over die rechten voeren, en 

in Azië personen en groepen beschermen die voor die rechten opkomen. Het project, dat wordt 

uitgevoerd in Nepal, Bangladesh, India, Cambodja, Indonesië, Maleisië, de Filippijnen en Thailand, 

is erop gericht iets te doen aan het feit dat de rechten van inheemse volken in Azië, ongeveer 

200 miljoen mensen op een mondiale populatie van naar schatting 350 miljoen, niet worden erkend 

en dat hun beleidsmatige bescherming te wensen overlaat.  
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In deze landen leeft de meerderheid van de inheemse bevolking beneden de armoededrempel, valt 

zij ten prooi aan allerlei vormen van discriminatie, heeft zij beperkte toegang tot politieke besluit-

vorming en justitie, en worden haar leden niet alleen individueel, maar ook als groep in hun rechten 

aangetast. De schendingen van het recht van inheemse volken om deel te nemen aan de besluit-

vorming in aangelegenheden die hun rechten raken, vinden vaak hun oorzaak in het feit dat het 

beginsel van vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming en de praktische dimensies daarvan 

niet worden aanvaard. Dat de landrechten van inheemse volken niet worden erkend, heeft geleid tot 

grootschalige landroof en gedwongen ontheemding als gevolg van de aanleg van plantages, groot-

schalige mijnbouw, de bouw van stuwdammen, infrastructuurprojecten en de bescherming van 

gebieden. Ook worden veel gevallen van schending van de mensenrechten jegens inheemse volken 

nog steeds niet gedocumenteerd of gerapporteerd, omdat inheemse gemeenschappen zich weinig 

bewust zijn van hun rechten en vooral in conflictgebieden grotendeels verstoken blijven van 

juridisch advies; het werk van hun pleitbezorgers is daarom van cruciaal belang. 

 

Het nieuwe EU-actieplan inzake mensenrechten bevat een actiepunt over inheemse volken: 

"Evalueren en verder ontwikkelen van EU-beleid in verband met de VN-verklaring inzake de 

rechten van inheemse volken, met het oog op de wereldconferentie betreffende inheemse volken 

in 2014".  

 

30 Mensenrechten voor personen met een handicap  

 

Op 22 januari 2011 is de Europese Unie partij geworden bij het VN-Verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap. Dat was een historische stap, want nooit eerder had de EU als 

"regionale organisatie voor economische integratie" een uitvoerig mensenrechtenverdrag 

geratificeerd. De EU nam in september 2011, voor het eerst als partij, actief deel aan de conferentie 

van staten die partij zijn bij het VN-Verdrag. In oktober 2012 besloot de Raad een kader op EU-

niveau op te zetten, overeenkomstig artikel 33, lid 2, van het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake de rechten van personen met een handicap. Het EU-kader zal ervoor zorgen dat de uitvoering 

van het VN-Verdrag bevorderd, beschermd en gemonitord wordt in EU-wetgeving en EU-beleid, 

ook waar het gaat om de "interne" uitvoering van het verdrag door de EU-instellingen, namelijk 

wanneer zij optreden als overheidsinstantie. 
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Het VN-Verdrag heeft ten doel de rechtsgelijkheid van personen met een handicap ten opzichte van 

de rest van de bevolking te bewerkstelligen. Het bevat minimumnormen voor de bescherming van 

een hele reeks mensenrechten en fundamentele vrijheden voor personen met een handicap. Voor de 

EU betekent dit dat zij - binnen de grenzen van haar bevoegdheden - haar beleidsmaatregelen, 

wetgeving en programma's in overeenstemming moet brengen met de bepalingen van het VN-

Verdrag. In de Europese strategie ten behoeve van personen met een handicap voor 2010-2020, 

die in november 2010 werd vastgesteld en beoogt op EU- en nationaal niveau uitvoering te geven 

aan de bepalingen van het VN-Verdrag, is "externe actie" een van de acht grote actieterreinen. De 

strategie strekt tot aanvulling en ondersteuning van de actie van de lidstaten, die de hoofdrol spelen 

in het beleid voor personen met een handicap. Handicaps worden ook genoemd als actieterrein in 

het onlangs aangenomen EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie. 

 

In de politieke en gespecialiseerde dialogen (met name de mensenrechtendialogen) van de EU 

met derde landen is deze problematiek steeds vaker ter sprake gebracht. In 2012 werden handicaps 

aan de orde gesteld in de mensenrechtendialogen met de Afrikaanse Unie, Chili, Mexico, Nieuw-

Zeeland, de Palestijnse Autoriteit, Rusland en de VS. De bekrachtiging door de EU van het VN-

Verdrag gaf daar nog meer reden toe. In het bijzonder heeft de Unie opgeroepen tot de ratificatie en 

algehele uitvoering van het VN-verdrag door alle staten.  

 

De kwestie van de mensenrechten van personen met een handicap genoot in 2012 opnieuw steun en 

aanmoediging van de EU in de bevoegde regionale en internationale fora.  
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De EU heeft de rechten van personen met een handicap buiten de Unie tevens verder beschermd en 

verdedigd door er systematisch plaats voor in te ruimen in haar ontwikkelingssamenwerking. 

Financiële middelen te hunnen behoeve worden verstrekt uit diverse financieringsinstrumenten van 

de EU, zoals het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), het Europees 

Ontwikkelingsfonds (EOF), het Europees nabuurschapsinstrument (ENPI) en het Europees 

instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR). In 2012 financierde de Unie meer dan 

80 projecten, in meer dan 50 partnerlanden (ten bedrage van ruim 30 miljoen euro).  

 

Overeenkomstig actie 30 b) van het Actieplan voor mensenrechten en democratie, heeft de 

Europese Commissie in augustus 2012 de aanpassing van de richtsnoerennota inzake handicaps en 

ontwikkeling voltooid, in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap.  

NALEVING VAN HET INTERNATIONALE HUMANITAIRE RECHT (IHR) 

Met diverse initiatieven heeft de EU in 2012 wereldwijd gevolg gegeven aan 's Raads richtsnoeren 

uit 2005 inzake de bevordering van de naleving van het internationaal humanitair recht. Het 

internationaal humanitair recht is niet hetzelfde als het internationaal recht inzake de 

mensenrechten. Het bestaat uit de vier verdragen van Genève van 1949, hun aanvullende 

protocollen, andere internationale overeenkomsten en gewoonterecht, met als gemeenschappelijk 

doel de bescherming van personen die niet, of niet meer, rechtstreeks deelnemen aan vijandigheden 

(zoals burgers, krijgsgevangenen en andere gedetineerden, alsmede zieken en gewonden), en het 

beperken van middelen en methoden waarmee oorlog wordt gevoerd (waaronder tactieken en 

wapens) ter voorkoming van onnodig leed en onnodige verwoestingen 1.  

 

                                                 
1 De bijlage bij de richtsnoeren van de Raad betreffende het IHR bevat een volledige lijst van 

instrumenten op het gebied van het internationaal humanitair recht.  
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De lidstaten hebben vooruitgang geboekt bij het nakomen van de toezeggingen die zij hebben 
gedaan tijdens het 31e Internationale Congres van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in 
2011; de lidstaten hebben tijdens de in september gehouden VN-bijeenkomst op hoog niveau over 
de rechtsstaat hun toezeggingen betreffende de bekrachtiging van verdragen herhaald. Oostenrijk 
heeft op 7 juni 2012 het Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen 
verdwijning van 2006 bekrachtigd, terwijl Finland en Polen het Verdrag van Ottawa van 1997 
inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van 
antipersoneelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens respectievelijk op 9 januari 2012 en 
27 december 2012 hebben bekrachtigd. Alle lidstaten van de EU zijn nu dientengevolge partij bij 
het Verdrag van Ottawa. In een aantal lidstaten wordt gewerkt aan de bekrachtiging van het Verdrag 
tegen gedwongen verdwijning en andere internationale verdragen op het gebied van het humanitair 
recht, overeenkomstig de toezeggingen die aan het Internationale Comité van het Rode Kruis 
(ICRC) zijn gedaan.  

De EU heeft in een reeks in de VN in 2012 afgelegde verklaringen eens te maar gewezen op het 
belang van de toepassing van het internationaal humanitair recht. In een verklaring ten 
overstaan van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming van burgers bij gewapende conflicten 
(25 juni) verklaarde de EU teleurgesteld te zijn dat de partijen in gewapende conflicten er vaak niet 
in slagen te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van het toepasselijk internationaal 
humanitair recht, het internationaal recht inzake de mensenrechten en het vluchtelingenrecht om 
burgers te eerbiedigen en te beschermen. De EU deelde de ernstige bezorgdheid van de secretaris-
generaal van de VN over situaties, onder meer in Afghanistan, Zuid-Afrika, Sudan, de 
Democratische Republiek Congo en Somalië, waarin de burgerbevolking, en met name vrouwen en 
kinderen, nog steeds slachtoffer is van verschillende vormen van extreem geweld. De EU is hoogst 
bezorgd over de humanitaire gevolgen van het gebruik van wapens in dichtbevolkte gebieden; zij 
heeft nota genomen van de opvatting van het ICRC dat het gebruik van explosieve wapens waarvan 
de effecten zich in een ruime straal manifesteren, moet worden vermeden in dichtbevolkte 
gebieden, en heeft verzocht dit punt systematischer en proactiever aan te pakken. De EU heeft erop 
gewezen dat een striktere verantwoordingsplicht er in belangrijke mate toe kan bijdragen dat de 
partijen in gewapende conflicten zich beter houden aan hun internationale verplichtingen, en heeft 
onderstreept dat de eerste verantwoordelijkheid voor het handhaven van de verantwoordingsplicht 
berust bij de nationale autoriteiten De EU verwachtte positieve resultaten van een ruimere inzet van 
onderzoekscommissies en onderzoeksmissies, en van het voorleggen van dergelijke gevallen aan 
het Internationaal Strafhof. De EU heeft haar steun uitgesproken voor een klimaat waarin alle 
personen, instellingen en entiteiten zich dienen te verantwoorden overeenkomstig wetten en 
procedures die in overeenstemming zijn met het toepasselijk internationaal humanitair recht, en 
bepleitte de actieve deelname van alle landen aan de huidige inspanningen van het ICRC om 
verbetering te brengen in de naleving van het internationaal humanitair recht.  
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In een verklaring ten overstaan van de Zesde Commissie van de Algemene vergadering van de 

Verenigde Naties over de status van de aanvullende protocollen bij de verdragen van Genève heeft 

de EU er op 22 oktober 2012 op gewezen dat de bevordering en naleving van het internationaal 

humanitair recht van doorslaggevend belang is voor de bescherming van slachtoffers van 

gewapende conflicten. De EU drong er bij alle staten die dat nog niet hadden gedaan op aan partij te 

worden bij alle aanvullende protocollen bij de verdragen van Genève. Indien van toepassing en 

waar passend, spoort de EU alle partijen ertoe aan in overweging te nemen om voort te bouwen op 

de diensten van de Internationale Humanitaire Commissie voor feitenonderzoek, die is opgericht 

krachtens artikel 90 van het Eerste Aanvullende Protocol (1977) bij de verdragen van Genève. In 

een verklaring over Israëlische praktijken die ten koste gaan van de mensenrechten van de 

Palestijnse bevolking van 9 november, ten overstaan van de Vierde Commissie, heeft de EU in 

herinnering gebracht dat het internationaal humanitair recht, met inbegrip van het Vierde Verdrag 

van Genève, betreffende de bescherming van burgers, in Palestina van toepassing is en heeft hij een 

oproep gedaan om het internationaal humanitair recht in dit verband onverkort te eerbiedigen. Op 

13 december heeft de EU ten overstaan van de Algemene Vergadering de versterking van de 

coördinatie van humanitaire en noodhulp van de VN besproken, en er bij alle partijen en staten op 

aangedrongen aan hun verplichtingen op grond van het internationaal humanitair recht te voldoen 

en er bij oorlogvoerende partijen op aangedrongen personeel dat belast is met medische taken 

alsmede hun vervoermiddelen, eigendommen en medische voorzieningen te beschermen 

overeenkomstig alle relevante internationale rechtsregels, met inbegrip van het internationaal 

humanitair recht.  

Gedurende de VN-conferentie over een wapenhandelsverdrag hebben de Europese Unie en haar 

lidstaten duidelijk gemaakt dat wapenoverdrachten naar hun mening moeten worden verboden in de 

gevallen waarin er een duidelijk risico bestaat dat de wapens gebruikt zullen worden voor ernstige 

schendingen van het internationaal recht inzake de mensenrechten of het internationaal humanitair 

recht. 
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De EU heeft herhaaldelijk een beroep gedaan op alle partijen in het conflict in Syrië om het 
internationaal humanitair recht te eerbiedigen. Op 23 januari 2012 heeft de Raad in zijn conclusies 
geweld tegen burgers veroordeeld en de Syrische autoriteiten opgeroepen de veiligheid van 
journalisten in hun land te garanderen. In zijn conclusies van 27 februari verklaarde de Raad zich 
ingenomen met de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN over Syrië en betreurde hij 
de vele burgerslachtoffers, en werd president Assad opgeroepen onmiddellijk een einde te maken 
aan het doden van burgers. De EU riep alle partijen op om de onpartijdigheid en de 
onafhankelijkheid van humanitaire organisaties ten volle te eerbiedigen en veroordeelde de 
illegale aanvallen tegen medisch personeel dat het symbool van de Rode Halve Maan draagt. 
Op 15 maart, de verjaardag van de opstand, heeft de hoge vertegenwoordiger het doden van burgers 
veroordeeld, waarbij zij opriep tot onmiddellijke humanitaire toegang en vroeg om een onderzoek 
naar de bevindingen van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie, waarin melding 
wordt gemaakt van misdrijven tegen de menselijkheid en andere ernstige mensenrechten-
schendingen door het bewind. Op 23 maart heeft de Raad in zijn conclusies uiting gegeven aan zijn 
bezorgdheid omtrent de verder verslechterende humanitaire situatie van de Syrische bevolking, en 
heeft hij er bij de Syrische autoriteiten op aangedrongen dat zij humanitaire organisaties in alle 
regio's van Syrië onmiddellijke, onbelemmerde en volledige toegang verschaffen. De EU was 
ingenomen met de aanneming van de resolutie van de Mensenrechtenraad over de mensenrechten-
situatie in het land en de verlenging van het mandaat van de onafhankelijke internationale 
onderzoekscommissie, en wees er daarbij op dat er voor de plegers van dergelijke misdaden tegen 
de menselijkheid en andere ernstige schendingen van de mensenrechten geen straffeloosheid mag 
bestaan. 
 
Op 27 mei heeft de hoge vertegenwoordiger een verklaring afgelegd waarin het afslachten van meer 
dan negentig eigen burgers door het Syrische bewind in de meest krachtige termen werd 
veroordeeld. Op 23 juli heeft de Raad in zijn conclusies uitdrukking gegeven aan zijn ernstige 
verontrusting over de mensenrechtensituatie en de schendingen van het internationaal humanitair 
recht in Syrië. De EU heeft alle partijen opgeroepen het internationaal humanitair recht te 
eerbiedigen en humanitaire hulpverleners volledige en veilige toegang te verlenen. Op 15 oktober 
heeft de Raad in zijn conclusies alle partijen in het conflict aangespoord volledig hun wettelijke en 
morele plichten in verband met het beschermen van de burgerbevolking na te komen, en nogmaals 
steun betuigd voor het onderzoek van de onafhankelijke internationale commissie, onder meer naar 
beweerde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.  In de Raadsconclusies van 
10 december heeft de EU zich ingenomen verklaard met de aanneming van de resolutie betreffende 
Syrië door de Derde Commissie van de AVVN, en heeft zij de VN-Veiligheidsraad verzocht alle 
aspecten van de toestand in Syrië te bezien, inclusief de mogelijkheid van een zaak voor het 
Internationaal Strafhof. 
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Op 14 maart 2012 heeft de hoge vertegenwoordiger een verklaring afgelegd over de 

Democratische Republiek Congo, waarin het vonnis van het Internationaal Strafhof in de zaak van 

de heer Lubanga Dyilo werd verwelkomd. Op 7 juni veroordeelde de hoge vertegenwoordiger het 

doden van burgers door gewapende strijdkrachten in de regio Kivu, en herinnerde zij eraan dat de 

EU vastbesloten is straffeloosheid te bestrijden en misdadigers voor het gerecht te brengen. Op 

25 juni heeft de Raad in zijn conclusies met bezorgdheid kennisgenomen van de verslechtering van 

de veiligheids- en humanitaire situatie in het oosten van de DRC en er bij alle betrokken partijen op 

aangedrongen toegang voor humanitaire hulpverlening mogelijk te maken. In Raadsconclusies van 

november is deze oproep herhaald, en werd erop gewezen dat al diegenen die verantwoordelijk zijn 

voor gewelddaden tegen burgers, in het bijzonder vrouwen en kinderen, ter verantwoording moeten 

worden geroepen. 

 
In Raadsconclusies over het vredesproces in het Midden-Oosten van 14 mei 2012 werd eraan 
herinnerd dat het internationaal humanitair recht in Palestina toepasselijk is, met inbegrip van het 
Vierde Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers. Op 9 november heeft de Raad 
in zijn conclusies over het vredesproces in het Midden-Oosten uitdrukking gegeven aan zijn 
ernstige bezorgdheid over de situatie in Gaza en Israel, het met opzet als doelwit kiezen van 
onschuldige burgers veroordeeld en benadrukt dat alle partijen het internationaal humanitair recht 
ten volle moeten eerbiedigen.  
 
Op 23 januari 2012 heeft de Raad de regering van Sudan er in zijn conclusies aan herinnerd dat zij 
verantwoordelijk is voor de bescherming van alle burgers op haar grondgebied, opgeroepen ten 
volle samen te werken met het Internationaal Strafhof en erop gewezen dat het van belang is dat de 
schuldigen voor schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht ter 
verantwoording worden geroepen. Op 3 maart heeft de hoge vertegenwoordiger een verklaring 
afgelegd waarin nota werd genomen van het besluit van het Internationaal Strafhof om een 
aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen de Sudanese minister van Defensie, Abdelrahim Mohamed 
Hussein, wegens misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, en waarin zij onderstreepte 
dat de ernstigste misdaden die de internationale gemeenschap zorgen baren, niet onbestraft mogen 
blijven. Op 23 juli heeft de Raad in zijn conclusies uitdrukking gegeven aan zijn bezorgdheid over 
de verslechterende humanitaire situatie in Zuid-Kordofan en de streek van de Blauwe Nijl, en er bij 
de Sudanese autoriteiten op aangedrongen onmiddellijk ongehinderde humanitaire toegang van de 
internationale humanitaire organisaties toe te staan. Op 18 oktober heeft de hoge vertegenwoordiger 
een aanval op een konvooi van vredeshandhavers van Unamid veroordeeld en de regering van 
Sudan opgeroepen ervoor te zorgen dat de daders worden berecht. 
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Op 23 april heeft de Raad in conclusies over Mali alle partijen in het conflict opgeroepen om het 

internationaal humanitair recht en de mensenrechten volledig te eerbiedigen en onmiddellijk 

ongehinderde toegang te verlenen voor humanitaire hulp. Tevens loofde de Raad de buurlanden 

voor hun bijstand conform hun verplichtingen krachtens het internationaal humanitair recht. Op 

17 mei heeft de hoge vertegenwoordiger zich bezorgd verklaard over het feit dat de controle van de 

opstandelingen over de noordelijke regio's van Mali de verlening van essentiële humanitaire hulp 

verhinderde, en heeft zij alle partijen opgeroepen humanitaire corridors open te stellen. Op 

15 oktober heeft de Raad in zijn conclusies verklaard dat de EU vastbesloten blijft om Mali bij het 

oplossen van deze crisis te steunen en heeft hij herinnerd aan de verplichting om alle humanitaire 

actoren vrije en onbelemmerde toegang te geven tot de kwetsbare bevolkingsgroepen. 

 

De EU heeft haar actieve aanpak van particuliere militaire en beveiligingsondernemingen gehand-

haafd en blijft vastbesloten om mensenrechtenschendingen die met particuliere militaire en 

beveiligingsondernemingen in verband zouden kunnen worden gebracht, te voorkomen of te 

remediëren. De EU hecht grote waarde aan een open en inclusief debat om een beter inzicht te 

verwerven in de complexe discussie in verband met regulering en monitoring van en toezicht op 

particuliere militaire en beveiligingsondernemingen. In dat verband beschouwt de EU het 

Montreux-document als een essentieel document, aangezien het een overzicht geeft van de 

relevante internationale juridische verplichtingen en goede praktijken voor staten in verband met de 

operaties van particuliere militaire en beveiligingsbedrijven tijdens gewapende conflicten. Op 

26 juli 2012 heeft de EU, als eerste internationale organisatie, publiek haar steun uitgesproken voor 

het Montreux-document.  

Voorts heeft de EU actief deelgenomen aan de verdere werkzaamheden van de inter-

gouvernementele open VN-werkgroep betreffende particuliere militaire en beveiligings-

ondernemingen die door de VN-Mensenrechtenraad is ingesteld en die van 13 tot 17 augustus haar 

tweede zitting heeft gehouden. De EU heeft in dat verband ook andere derde landen opgeroepen het 

Montreux-document te steunen, aangezien het een concrete bijdrage levert tot de uitvoering van 

bestaande internationale verplichtingen. 

 

De EDEO is opdrachtgever van bepaalde door dergelijke ondernemingen verrichte diensten, en 

heeft daarom een begin gemaakt met de herziening van de betrokken contracten om ervoor te 

zorgen dat ze volledig in overeenstemming zijn met het internationaal humanitair recht en met 

andere toepasselijke rechtsnormen, met het oog op een verantwoordingsplicht voor alle eventuele 

schendingen.
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De EU heeft in 2012 opnieuw met meer kracht gepleit voor eerbiediging van het internationaal 

humanitair recht in het kader van de humanitaire hulpverlening. Commissielid Kristalina 

Georgieva heeft schendingen van het internationaal humanitair recht tijdens gewapende conflicten 

aan de kaak gesteld, onder meer in Syrië en Mali, en alle strijdende partijen opgeroepen zich aan de 

wet te houden en degenen die niet aan de vijandelijkheden deelnemen te beschermen, met name 

door zorg te dragen voor veilige en beveiligde toegang voor neutrale humanitaire organisaties. Op 

6 november 2012 heeft Commissielid Georgieva in een redevoering over "De humanitaire reactie 

op de crisis in Syrië" benadrukt dat het internationaal humanitair recht een verplichting inhoudt 

voor alle partijen in het conflict. Op 4 december 2012 heeft Commissielid Georgieva in een 

redevoering tijdens de conferentie van de Noorse Vluchtelingenraad over "Beginselen in de 

praktijk: vrijwaring van het humanitair optreden" erop gewezen dat de humanitaire beginselen van 

menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid meer dan ooit van toepassing zijn 

in de huidige situatie met nieuwe actoren in een humanitaire respons. 

 

In 2012 heeft de EU middelen beschikbaar gesteld voor een door de Noorse Vluchtelingenraad en 

het Overseas Development Institute uitgevoerd project waarin wordt nagegaan hoe humanitaire 

beginselen in de praktijk worden toegepast en operationeler kunnen worden gemaakt. In dit verband 

heeft in december 2012 te Brussel een conferentie op hoog niveau plaatsgevonden over humanitaire 

beginselen. De Commissie heeft tevens middelen ter beschikking gesteld voor een ander, door de 

Zwitserse Stichting Ontmijning en door Geneva Call uitgevoerd project, voor scholing van 

gewapende niet-statelijke actoren in internationaal humanitair recht en in aanverwante humanitaire 

normen.  

 

Tot slot heeft de EU middelen uitgetrokken voor een project van het Finse Rode Kruis ter 

vergroting van de vertrouwdheid met het internationaal humanitair recht en de humanitaire 

beginselen onder Europese humanitaire organisaties en hun uitvoeringspartners die in conflict-

gevoelige landen of landen in een postconflictuele situatie werkzaam zijn.  
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De EU blijft bevreesd dat haar humanitaire hulpverlening hinder kan ondervinden van antiterreur-

wetgeving met extraterritoriale werking, met name van bepalingen waarbij het materieel steunen 

van bepaalde organisaties strafbaar wordt gesteld, ongeacht het humanitaire karakter hiervan of 

ondanks de afwezigheid van enige intentie om het plegen van terreurdaden te steunen. Naar 

aanleiding van de uitspraak van het Amerikaanse hoogste gerechtshof in de zaak Holder tegen 

Humanitarian Law Project, waarbij de grondwettigheid wordt bevestigd van de bepalingen in het 

Amerikaanse recht houdende een verbod op het geven van scholing in internationaal humanitair 

recht aan entiteiten waarvoor restrictieve maatregelen gelden, heeft de Commissie deze kwestie op 

diverse niveaus nader aangekaart bij de Amerikaanse autoriteiten, zoals het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie van de VS. 

VI SAMENWERKING MET BILATERALE PARTNERS  

De EU zal de mensenrechten centraal stellen in haar betrekkingen met alle derde landen, ook 

haar strategische partners.  

 

Eerste Europese week van de mensenrechten (3-14 december 2012) in Brazilië 
 

Naar aanleiding van de Internationale Mensenrechtendag (10 december), tevens de dag waarop de 
Europese Unie de Nobelprijs 2012 ontving, heeft de EU-delegatie in Brasilia een aantal culturele 
evenementen georganiseerd, onder meer een seminar over mensenrechtenverdedigers, film-
vertoningen, debatten, de presentatie van een publicatie over mensenrechtenverdedigers, en een 
galaconcert. De organisatie geschiedde in coördinatie en samenwerking met EUNIC en de EU-
lidstaten in Brasilia, en het Braziliaanse mensenrechtensecretariaat (SDH), de VN (onder meer 
UNAIDS, UNFPA, en UN Women), het Braziliaanse openbaar ministerie en de universiteit van 
Brasilia. Tijdens de evenementen, die een feestelijk karakter droegen, stonden de mensenrechten in 
ruime zin centraal. 
Een van de meest belangwekkende evenementen tijdens die week was het seminar over 
mensenrechtenverdedigers, gefinancierd door het EU-BR Sector Dialogues Facility Fund. Dat 
seminar bracht de meest representatieve en bekende mensenrechtenverdedigers in het land bijeen 
(die allen bedreigd worden en onder bescherming staan, en zich inzetten voor uiteenlopende 
doelen), alsmede de organisaties die voor hen opkomen, en de vertegenwoordigers van de landelijke 
en door de overheid opgezette beschermingsprogramma's voor mensenrechtenverdedigers. Er was 
een breed spectrum aan deelnemers, die een schokkend relaas brachten van wat onder bedreiging 
leven betekent. 
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31 Met aangepaste benaderingen ter plaatse resultaat boeken  

 

Deel 31 "Met aangepaste benaderingen ter plaatse resultaat boeken" van het EU-actieplan inzake 

mensenrechten en democratie, dat in juni 2012 is aangenomen, bevat een toezegging om te "zorgen 

voor een alomvattende follow-up van de landenstrategieën voor mensenrechten door middel van 

jaarlijkse voortgangverslagen en evaluaties". 

De landenspecifieke mensenrechtenstrategieën zijn geïntroduceerd om een meer gerichte en 

coherente benadering van mensenrechtenkwesties in derde landen te bewerkstelligen. Zij zijn 

opgesteld om een beter inzicht te verwerven in essentiële mensenrechtenproblemen, het EU-

optreden op - zowel politieke als financiële - kernprioriteiten te richten en de EU-maatregelen aldus 

doelmatiger en effectiever te maken. 

Sinds de start van de exercitie zijn meer dan 140 landenspecifieke mensenrechtenstrategieën 

uitgestippeld, waarvan er in 2012 48 definitief zijn goedgekeurd door het PVC. In december 2012 is 

begonnen met de vervolgmaatregelen en het toezicht op de uitvoering van de landenspecifieke 

mensenrechtenstrategieën. 
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32 Resultaat boeken door dialoog  

De EU ziet de mensenrechtendialogen met derde landen als efficiënte instrumenten voor bilateraal 

contact en samenwerking ter bevordering en bescherming van de mensenrechten, en heeft er ook in 

2012 naar gestreefd de efficiëntie ervan te verbeteren, met name door: 

 

• nauwere banden tussen de mensenrechtendialoog en andere beleidsinstrumenten, met name 

de nieuwe landenspecifieke mensenrechtenstrategieën, en ook op andere beleidsdomeinen, 

zoals bijvoorbeeld het omvormen van de plaatselijke dialoog met Colombia tot een in de 

hoofdstad te houden dialoog in het kader van de nieuwe vrijhandelsovereenkomst.  

 

• intensievere dialoog en samenwerking inzake mensenrechten met de strategische partners 

van de EU. In 2012 werd de dialoog met Brazilië en Mexico inhoudelijk en qua opzet 

verbeterd, met voor het eerst bijeenkomsten op hoog niveau in Brussel. Een nieuwe 

mensenrechtendialoog met Zuid-Afrika werd formeel ingesteld, terwijl met de Republiek 

Korea overleg over de mensenrechten van start ging.  

 

• het inzetten van beste praktijken voor de verschillende vormen van mensenrechtendialogen, 

inclusief topontmoetingen, met name door ze beter in te passen in de algemene betrekkingen 

met het betreffende derde land, en door vooral in te zetten op follow-up van de dialoog, met 

specifieke actieplannen, nieuwe wetgeving en projecten die de Unie dankzij haar 

instrumenten - met name ontwikkelingssamenwerking - kan steunen. Mensenrechten-

dialogen in het kader van het ENB-beleid worden in dit verband nog altijd als beste praktijk 

beschouwd. 
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• scherpe aandacht voor de bepaling van de agenda van de mensenrechtendialogen, met de 

klemtoon op de binnenlandse mensenrechtensituatie, en met name op individuele dossiers, 

en door open te staan voor de wens van partnerlanden die mensenrechtenproblemen in de 

Unie zelf willen bespreken, in nauwe samenwerking met haar lidstaten. Multilaterale 

vraagstukken van de VN en van de betrokken regionale organisaties worden nu een vast 

punt op de agenda van de dialogen.  

 

Tot de beste praktijken behoort ook dat het algemene regel is zowel centraal als in het betrokken 

land overleg te plegen met het maatschappelijk middenveld, en na de dialoog een debriefing te 

houden. Voorts zijn in 2012 twaalf specifieke seminars met het maatschappelijk middenveld 

georganiseerd, die stof moesten leveren voor de officiële mensenrechtendialoog.  

 

In 2012 werd met de volgende partners een formele mensenrechtendialoog gevoerd of in het kader 

van een subcomité overleg gepleegd: de Afrikaanse Unie, Algerije, Argentinië, Armenië, 

Azerbeidzjan, Brazilië, Belarus, Cambodja, Chili, China, Colombia, Georgië, Indonesië, Jordanië, 

Kirgizië, Laos, Libanon, Mexico, de Republiek Moldavië, Marokko, Oekraïne, Oezbekistan, 

Pakistan, de Palestijnse Autoriteit, en Vietnam. Overleg inzake de mensenrechtenproblematiek 

vond plaats met Japan, Rusland, de VS, en kandidaat-lidstaten (Fyrom, IJsland, Montenegro en 

Turkije).  

 

Het bleek in 2012 niet mogelijk bijeenkomsten te houden van de bestaande mensenrechtendialoog 

met Egypte, Sri Lanka en Tunesië. De bijeenkomsten met Algerije, India, Israël, Laos, Tadzjikistan 

en Turkmenistan werden uitgesteld tot begin 2013. De mensenrechtendialoog met Iran is sinds 2006 

geschorst. 
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Informele bijeenkomsten over multilaterale mensenrechtenkwesties en -prioriteiten, met name via 

videoconferenties in New York en Genève, vonden het hele jaar door plaats, en met steeds meer 

partners. 

 

Daarnaast zijn bijna alle 79 landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan die partij 

zijn bij de Overeenkomst van Cotonou, op grond van artikel 8 hiervan een dialoog met de EU 

begonnen, die ook een regelmatige evaluatie omvat van de ontwikkelingen wat de eerbiediging van 

de mensenrechten, de democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur betreft. Volgens 

artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou zijn de mensenrechten, de democratische beginselen en 

de rechtsstaat de essentiële onderdelen van de overeenkomst, en vallen zij als zodanig onder de 

geschillenbeslechtingsclausule van artikel 96, op grond waarvan met het betrokken land overleg kan 

worden gepleegd en aangepaste maatregelen - in laatste instantie ook schorsing van de 

overeenkomst - kunnen worden getroffen. In 2012 golden dergelijke maatregelen, onder meer met 

betrekking tot leningen van de EIB, nog altijd ten aanzien van vijf landen: Zimbabwe, Fiji, Guinee, 

Guinee-Bissau en Madagaskar.  

Voorts hebben verscheidene lidstaten in 2012 bilaterale dialogen met derde landen gevoerd. Deze 

bilaterale dialogen ondersteunen het EU-kader van mensenrechtendialogen en vullen het aan met 

elementen uit eigen ervaringen en praktijken van de lidstaten, bijvoorbeeld op het gebied van 

geslaagde democratische transities. 

33 Doeltreffend gebruik en interactie van EU-instrumenten voor extern beleid  

 

De mensenrechtenclausule werd in 2012 niet gebruikt als handvat voor nieuwe beperkende 

maatregelen tegen welk derde land dan ook. Er is een debat gestart over het ontwikkelen van 

criteria voor de toepassing van de mensenrechtenclausule, waarbij rekening zal worden gehouden 

met de oproep van het Europees Parlement en de civiele samenleving om de clausule op meer 

consistente en samenhangende wijze toe te passen.  
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VII HET WERKEN VIA MULTILATERALE INSTELLINGEN  

34 Bevorderen van doeltreffend multilateralisme - 35 Doeltreffende lastenverdeling in het 

kader van de VN  

 

De EU is zeer gehecht aan een sterk en doeltreffend multilateraal mensenrechtensysteem dat de 

verdere ontwikkeling en de universele toepassing van mensenrechtennormen bevordert. De EU 

promoot haar mensenrechtenprioriteiten actief bij de Derde Commissie van de Algemene 

Vergadering van de VN en bij de Mensenrechtenraad, en werkt steeds meer samen met landen uit 

alle regio's omtrent initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan de bescherming en de bevordering 

van de mensenrechten. In actie 34 van het EU-actieplan 2012 inzake mensenrechten en democratie 

heeft de EU toegezegd haar deelname aan deze fora effectiever te maken door middel van een 

jaarlijkse aanpak en het systematisch bepleiten van de EU-prioriteiten bij de VN, en via een 

versterking van het bestaande systeem van lastenverdeling met de lidstaten.  

 

67e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

 

De Derde Commissie (sociale, humanitaire en culturele onderwerpen) van de 67e zitting van de 

Algemene Vergadering is formeel bijeengekomen van 8 oktober tot en met 28 november, en de 

resultaten daarvan zijn in december 2012 door de plenaire vergadering van de VN bevestigd. 

 

Aan het einde van de zitting had de Commissie 61 resoluties aangenomen, waarvan 15 met 

stemming. 

De EU heeft haar belangrijkste doelstellingen voor die zitting behaald: alle vijf initiatieven van de 

Unie zijn door de Derde Commissie aangenomen, met belangrijke resultaten. 
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Een resolutie over een moratoríum op de doodstraf, ingediend door een brede coalitie uit diverse 

regio's, met een ongekend hoog aantal mede-indieners, is aangenomen met méér voorstemmen dan 

in de afgelopen jaren, wat betekent dat de trend naar afschaffing doorzet. 

 

Een resolutie over de mensenrechtensituatie in Myanmar/Birma werd voor het eerst sedert 2005 bij 

consensus aangenomen, tegen de achtergrond van de hervormingen in het land, en nadat de EU zich 

voor dat land had ingezet. De EU was verheugd over de gemaakte vorderingen, en vestigde de 

aandacht op de resterende mensenrechtenproblemen in het land, onder meer de politieke 

gevangenen die nog vastgehouden worden, het geweld en de discriminatie tegen de Rohingya en de 

situatie in de etnische gebieden. 

 

Er werd met Japan als mede-initiatiefnemer een uitgebreide tekst over de aanhoudende 

mensenrechtenschendingen in de DVK opgesteld; ook de resolutie werd - een aangenaam 

verrassende ontwikkeling - zonder stemming aangenomen. 

 

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging werd door de EU andermaal onder de aandacht van 

de Commissie gebracht, en een veelomvattende, op de mensenrechten gebaseerde tekst werd bij 

consensus aangenomen. Er is een resolutie van de OIS over de bestrijding van intolerantie, 

negatieve stereotypering, stigmatisering, discriminatie, het aanzetten tot geweld en geweldpleging 

tot stand gekomen, ook al hebben de onderhandelingen om tot een aanvaardbare formulering te 

komen, lang aangesleept door de reacties op een internetvideo en cartoons vlak voor het begin van 

de zitting.  

 

De EU en de GRULAC zijn tot een consensus gekomen over een resolutie inzake de rechten van 

het kind, die gericht is op inheemse kinderen, en hebben ook het mandaat van de speciale 

vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN inzake geweld tegen kinderen verruimd, 

en de financiering ervan ondergebracht bij de reguliere VN-begroting. 
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De EU heeft ook krachtige steun verleend aan landenresoluties over Iran en Syrië die bij stemming 

zijn aangenomen, zij het dit jaar zonder een motie om geen actie te ondernemen. De Canadese 

resolutie over Iran, gesteund door de EU, werd aangenomen met meer dan 80 stemmen voor, 

waaruit blijkt dat het initiatief nog altijd steun geniet. De resolutie over de mensenrechten in Syrië 

werd ingediend door een brede, uit verschillende regio's samengestelde groep onder leiding van de 

Arabische landen, en werd aangenomen met de grootste steun ooit voor een (in stemming 

gebrachte) landenresolutie in de Derde Commissie.  

 

De Derde Commissie heeft vooruitgang geboekt met andere EU-prioriteiten, bijvoorbeeld gender-

gelijkheid en de verbetering van de positie van vrouwen 1; zij heeft een resolutie over het uitbannen 

van alle vormen van geweld tegen vrouwen zonder stemming aangenomen en de allereerste 

resolutie van de Algemene Vergadering van de VN goedgekeurd waarin vrouwelijke genitale 

verminking wordt veroordeeld en voor de beëindiging van de praktijk wordt gepleit. 

 

De EU is bij de overweldigende meerderheid van stemmingen over de resoluties (13 van de 15) als 

een eenheid opgetreden en heeft met derde landen samengewerkt om de teksten voor de Commissie 

te verbeteren, bijvoorbeeld de resolutie over racisme. De verwezenlijkingen van de EU tijdens de 

Derde Commissie van de 67e AVVN waren een collectieve inspanning waarbij de lasten over 

vrijwel alle lidstaten werden verdeeld en vele van hen (12) nationale initiatieven presenteerden 2. 

De EU heeft ook de krachten gebundeld voor pleitbezorging en lobbying.  

 

De EU-inspanningen om steun te verwerven voor LGBT-kwesties zijn voortgezet middels het 

organiseren van een transregionaal nevenevenement op hoog niveau over het belang van een 

voortrekkersrol bij de bestrijding van homofobie, dat werd bijgewoond door de secretaris-generaal 

van de VN. 

 

                                                 
1 Gesteund door meer dan 100 mede-indieners uit alle regio's. 
2 Opvoeren van de inspanningen ter uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen (NL + FR), Foltering 

en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (DK), Verdrag tegen foltering (DK), 
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (SI + BE), Mensenrechten 
bij de rechtsbedeling (AT), Buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies (SE), Internationaal 
Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (ARG, FR en MO), 
Versterking van het Programma van de Verenigde Naties voor misdaadpreventie en strafrechtspleging,  (IT), 
Terugkeer of teruggave van cultuurgoederen naar c.q. aan het land van herkomst (EL), Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap en het facultatieve protocol bij dit verdrag (SE, MX, &NZ), Verdrag 
inzake de rechten van het kind (SI & Costa Rica), Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 
voor de vluchtelingen (Noordse landen). 
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De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties 

De EU is opnieuw zeer actief geweest in de drie reguliere zittingen van de Mensenrechtenraad 

(MRR) in 2012, en in de bijzondere zitting over de situatie in Syrië. Dit land stond het hele jaar 

hoog op de agenda van de MRR, die in iedere zitting resoluties over Syrië heeft aangenomen, 

waarvan er twee door de EU waren ingediend. Het mandaat van de onderzoekscommissie inzake 

Syrië werd verlengd tot en met maart 2013.  

Tijdens de zitting van de MRR in maart heeft de EU ook resoluties over Myanmar/Birma en de 

Democratische Volksrepubliek Korea (samen met Japan) ingediend, waarbij de mandaten van de 

respectieve speciale rapporteurs werden verlengd, alsmede initiatieven omtrent de vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging en de rechten van het kind (samen met GRULAC), die alle bij 

consensus werden aangenomen. De EU heeft voorts een resolutie gesteund tot verlenging van het 

mandaat van de speciale rapporteur voor Iran. 

 

In juni heeft de EU met succes de instelling van een nieuw landenmandaat bepleit, dat trans-

regionale steun kreeg, en in september werd een speciale rapporteur voor de situatie in Belarus 

aangesteld. De MRR heeft ook met EU-steun een speciale rapporteur voor Eritrea aangesteld, en de 

ambtstermijnen van de onafhankelijke deskundigen inzake Haïti, Ivoorkust en Somalië verlengd. 

 

Andere landensituaties waarover de Raad zich heeft gebogen, zijn onder meer Tunesië (positieve 

ontwikkelingen zijn gemeld in de verklaring van de EU bij punt 10 over technische samenwerking). 

In verband met Bahrein hebben de meeste EU-lidstaten een gezamenlijke transregionale verklaring 

op initiatief van Zwitserland (punt 4) gesteund. Daarin toonden zij zich bezorgd over de 

mensenrechtensituatie en drongen zij aan op de uitvoering van de aanbevelingen van de 

onafhankelijke onderzoekscommissie voor Bahrein, en op samenwerking met het OHCHR. Het 

sturen van een onderzoeksmissie naar de Israëlische nederzettingen heeft de eenheid van de EU op 

de proef gesteld. 
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Een opvallend kenmerk van de zittingen van de Mensenrechtenraad in 2012 was de grotere 

verscheidenheid aan initiatiefnemers van landenspecifieke initiatieven, die nu ook van de 

Afrikaanse Groep of een groep Afrikaanse landen kwamen, en het feit dat een groep onder 

Arabische leiding sinds September het Syrië-initiatief aanstuurt.  

 

De EU heeft ook het belangrijke thematische werk van de Mensenrechtenraad gesteund. Zij heeft 

actief een panel gesteund dat mensen bewust moest maken van geweld en discriminatie op grond 

van seksuele gerichtheid en genderidentiteit, en dat succesvol is geweest ondanks het 

gecoördineerde opstappen van de OIS. De EU heeft zich ook constructief ingezet bij resoluties over 

geweld tegen en discriminatie van vrouwen. De EU is de deelname van ngo's aan VN-

vergaderingen blijven verdedigen, en heeft zich uitgesproken tegen represailles jegens 

mensenrechtenverdedigers, ook zij die samenwerken met de mensenrechtenmechanismen van de 

VN.  

 

Voorts hebben verscheidene EU-lidstaten, afzonderlijk of in samenwerking met derde landen, met 

succes thematische initiatieven gepropageerd (bijvoorbeeld over mensenrechten, democratie en 

rechtsstaat, mensenhandel, willekeurige detentie, recht op onderwijs, vrijheid van meningsuiting op 

het internet, intern ontheemden en gewetensbezwaren).  

De EU heeft ook getracht de aandacht van de Mensenrechtenraad te vestigen op initiatieven die 

werkelijk bijdragen tot de bescherming en de bevordering van de mensenrechten. Zij heeft derhalve 

met derde partners samengewerkt met betrekking tot potentieel problematische initiatieven (zoals 

de resolutie van Cuba over het recht op vrede) en de universele geldigheid en toepassing van de 

mensenrechten verdedigd in het kader van een resolutie over traditionele waarden, ook al bleef de 

uitslag van de stemming teleurstellend.  

Voorts heeft de EU meer aan open diplomatie gedaan en is zij vaker als medegastheer opgetreden, 

zoals van een druk bijgewoond nevenevenement over vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in 

samenwerking met Brazilië. 
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Tijdens de drie zittingen, kon de EU de eenheid bewaren, met uitzondering van een verdeelde 
stemming over de Israëlische nederzettingen en de Russische wijzigingsvoorstellen voor de 
resolutie over Libië. De EU heeft echter haar uiterste best gedaan om Israël gezamenlijk en in 
bilateraal verband aan te moedigen weer te gaan samenwerken met de Mensenrechtenraad en het 
Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, nadat het land de betrekkingen had 
verbroken na de instelling van een onderzoeksmissie voor de Israëlische nederzettingen tijdens de 
zitting in maart. De EU heeft zich tevens uitgesproken voor de universele toepassing van de 
universele periodieke doorlichting en Israël ertoe aangespoord om met dat mechanisme samen te 
werken. 
 
Ofschoon de EU-begroting voorziet in een jaarlijkse bijdrage aan de begroting van het OHCHR om 
gerichte acties van het Bureau te ondersteunen, vormt de steun voor 2012 een uitzonderlijke ad-
hocbijdrage aan de begroting van het Bureau ter waarde van 10 miljoen euro. Met die ad-hocsteun 
heeft het Bureau op een cruciaal moment de onverwachte toename van zijn werklast in Noord-
Afrika en Azië het hoofd kunnen bieden en de vermindering in de financiële bijdragen uit het VN-
lidmaatschap kunnen opvangen. 

36 Verbeterde regionale mechanismen voor de mensenrechten  

 
De EU heeft haar optreden ter ondersteuning van de regionale mensenrechtenmechanismen in 2012 
verder uitgebouwd. 
 
De mensenrechtendialoog met de Afrikaanse Unie werd opnieuw op gang gebracht door middel van 
een zitting op hoog niveau in november, die aan AU-zijde werd geleid door de nieuwe Commissaris 
van de AU voor politieke zaken, de heer Abdullahi, en aan EU-zijde door de speciale vertegen-
woordiger van de EU voor de mensenrechten, de heer Stavros Lambrinidis. Er werden prestatie-
afspraken gemaakt in verband met betere samenwerking met het oog op afschaffing van de dood-
straf, inzake de uitvoering van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (vrouwen, vrede en 
veiligheid), en inzake het delen van opleidingsmodules over gender, kinderen en mensenrechten 
voor vredeshandhavingsmissies).  
 
Er werd van start gegaan met samenwerking, op het gebied van de mensenrechten, met de Liga van 
Arabische Staten op basis van de EU/LAS-verklaring van Caïro van 13 november 2012. Het 
gezamenlijke werkprogramma dat tijdens die zitting is aangenomen, behelst samenwerking inzake 
de mensenrechten, gericht op dialoog en uitwisseling van kennis over de toepassing van 
internationale mensenrechtennormen, de ontwikkeling van mensenrechtenmechanismen voor de 
LAS, en de opneming van de mensenrechten in LAS-activiteiten. 
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In haar bilaterale dialogen met Latijns-Amerikaanse landen heeft de EU opnieuw gewezen op het 

belang van onafhankelijke regionale mechanismen en de noodzaak van behoud van het acquis en de 

integriteit van het inter-Amerikaanse mensenrechtensysteem.  

 

De dialoog met de OIS werd voortgezet, met name in het kader van de uitvoering van Resolutie 

16/18 van de Mensenrechtenraad en andere bij consensus aangenomen resoluties inzake de 

bestrijding van religieuze onverdraagzaamheid en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.  

 

Concrete samenwerking inzake de bekrachtiging van internationale mensenrechteninstrumenten 

werd met het Pacific Islands Forum tot stand gebracht via een door het EIDHR gefinancierd project.  

 

De EU heeft de aanneming door de ASEAN van een handvest van de rechten van de mens aan-

gemoedigd en op de voet gevolgd, en opgeroepen tot het eerbiedigen van internationale 

mensenrechtennormen.  

 

Ten slotte werd in december in Brussel in het kader van het 14e jaarlijkse EU-NGO-Forum over de 

rol van regionale mechanismen en hun samenwerking met de civiele samenleving een krachtige 

aanmoediging gegeven, en vond er een nuttige uitwisseling van ervaringen inzake de toepassing van 

mensenrechtennormen door regionale mechanismen plaats. De vele regionale mechanismen die 

vertegenwoordigd waren, hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. Het forum, dat werd 

geopend door SVEU Lambrinidis, ontving bijdragen van de Hoge Commissaris van de Verenigde 

Naties voor de mensenrechten, mevrouw Navi Pillay, de Commissaris voor de Mensenrechten van 

de Raad van Europa, de heer Niels Muiznieks, de voorzitster van de Afrikaanse Commissie inzake 

de rechten van mensen en volken, mevrouw Dupe Atoki, de voorzitster van de subcommissie 

mensenrechten van het Europees Parlement, mevrouw Barbara Lochbihler, de vicevoorzitter van de 

Internationale Federatie voor de mensenrechten, de heer Arnold Tsunga, en van vele vertegen-

woordigers van de civiele samenleving en regionale mechanismen, zoals de OAS, de OVSE, de 

ASEAN, de Liga van Arabische Staten en de Organisatie van Islamitische Samenwerking. 
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Raad van Europa (RvE)  

 

In 2012 is de samenwerking tussen de EU en de Raad van Europa verder verdiept. In aansluiting op 

het Memorandum van Overeenstemming van 2007 onderhouden beide organisaties regelmatige 

contacten op politiek én operationeel niveau. Samenwerking inzake de mensenrechten, de rechts-

staat en democratisering staan daarbij centraal in hun betrekkingen. 

 

Met het oog op een betere bescherming van de grondrechten in de EU, heeft het Verdrag van 

Lissabon de EU gemachtigd om toe te treden tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

(EVRM). Over de ontwerpovereenkomst, die in 2011 op deskundigenniveau werd gesloten, hebben 

verdere besprekingen plaatsgevonden in de Groep grondrechten van de EU, omdat voor enkele 

gevoelige aspecten van de toetreding rekening moet worden gehouden met de specifieke 

institutionele structuur van de EU. In juni 2012 werden de onderhandelingen hervat op basis van 

door de EU voorgestelde wijzigingen. 

De voorzitter van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en enkele ter zake 

bevoegde Commissieleden hebben regelmatig vergaderd met hoge ambtenaren van de Raad van 

Europa, met inbegrip van de secretaris-generaal en het Commissielid voor de mensenrechten. De 

EU had veel waardering voor het werk dat deskundige organen van de Raad van Europa hebben 

verricht op het gebied van monitoring en het adviseren van de lidstaten van de RvE inzake 

mensenrechtennormen. 

Zoals ieder jaar heeft de EU in 2012 met de Raad van Europa overlegd over haar uitbreidings-

pakket. Ook heeft de EU in november 2012 met de Raad van Europa en diens toezichthoudende 

instanties overlegd tijdens de voorbereiding van de jaarlijkse voortgangsverslagen over het ENB. 

De EU is goed blijven samenwerken met het Commielid voor de Mensenrechten van de Raad van 

Europa, en er was sprake van directe en regelmatige contacten tussen de onlangs benoemde SVEU 

voor de mensenrechten.  
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De EU blijft een zeer grote bijdrage aan de activiteiten van de RvE leveren door financiering van 

gezamenlijke programma's en activiteiten. De EU en de RvE hebben een groter aantal gezamenlijke 

programma's uitgevoerd op het gebied van de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten, voor 

een totaalbedrag van 101 miljoen euro in 2012 (voor gemiddeld 89% door de EU mede-

gefinancierd). Na de veelbelovende resultaten van de Faciliteit van het Oostelijk Partnerschap van 

de Raad van Europa, heeft de EU in 2012 het startsein gegeven voor het "Programme for 

Strengthening Democratic Reform in the South Mediterranean" (Programma ter versterking van de 

democratische hervormingen in de zuidelijke mediterrane landen) van de EU en de Raad van 

Europa (4,8 miljoen euro over 30 maanden), dat de voortgang inzake mensenrechten, rechtsstaat en 

democratisering in de zuidelijke mediterrane landen moet bevorderen, in de geest van het 

vernieuwde Europees nabuurschapsbeleid. Een soortgelijke aanpak van versterkte samenwerking 

werd toegepast op de landen van Centraal-Azië, ter ondersteuning van de vorderingen in de richting 

van een pluralistische democratie en goed bestuur. In het kader van het initiatief van de EU en 

Centraal-Azië met betrekking tot de rechtsstaat wordt er gewerkt aan een vervolg op een regionaal 

gezamenlijk programma van de Venetië-commissie, dat gericht is op het ontwikkelen van 

wetgeving en praktijken in verband met de rechterlijke macht. In de herziene strategie van de EU 

voor Centraal-Azië wordt specifiek melding gemaakt van het nabuurschapsbeleid van de RvE, 

vanwege de aanzienlijke steun die in het kader daarvan wordt verleend voor de veiligheid en de 

stabiliteit in de regio.  

 

De OVSE  

 

De EU is in 2012 veel steun blijven verlenen en een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de 

werkzaamheden van de OVSE. De EU, die ongeveer de helft vertegenwoordigt van de OVSE-

leden, waar in 2012 Mongolië bij kwam als 57e deelnemende staat, ging door met het steunen van 

de inspanningen van de OVSE ter verbetering van de veiligheid in alle drie de dimensies van haar 

werkzaamheden: 

• de politiek-militaire dimensie 

• de economische en ecologische dimensie  

• en de menselijke dimensie. 
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Wat de menselijke dimensie betreft, leverde het jaar 2012 met Ierland als fungerend voorzitter 

(CiO) gemengde resultaten op. Voor het tweede jaar op rij, en ondanks grote inspanningen van het 

fungerend voorzitterschap en de EU, kon de ministerraad in Dublin in december 2012 geen 

consensus bereiken over het aannemen van ministeriële besluiten over thema's met een menselijke 

dimensie, met name doordat enkele deelnemende staten er zich tegen verzetten dat bestaande 

toezeggingen worden bevestigd of dat de OVSE zich actiever gaat inzetten op het gebied van 

mediavrijheid en vrijheid van vereniging en vergadering. Ondanks het gebrek aan vorderingen zal 

de EU de OVSE-fora blijven benutten om de vrijheid van meningsuiting en de mediavrijheid, zowel 

online als offline te bevorderen, veiligheid voor journalisten te bepleiten en de vrijheid van 

vergadering en vereniging te versterken. 

 

Vanwege de uiteenlopende standpunten van de deelnemende staten kon de evaluatie van de met de 

menselijke dimensie verband houdende evenementen, die op verbetering van de planning en de 

follow-up ervan gericht waren - een initiatief van het Zwitserse voorzitterschap van het comité voor 

de menselijke dimensie dat met krachtige steun van de EU nader werd uitgewerkt door het 

fungerend voorzitterschap van de OVSE - niet worden afgerond. Toch is de EU van mening dat, 

mits er politieke wil aanwezig is, de huidige methode voor de evaluatie van de uitvoering van 

OVSE-verplichtingen toereikend is; het echte probleem schuilt niet in de opzet ervan.  

 

De EU is de wekelijkse zitting van de Permanente Raad van de OVSE en de maandelijkse 

vergaderingen van het OVSE-comité voor de menselijke dimensie blijven aangrijpen om de 

verplichtingen op mensenrechtengebied van de 57 deelnemende staten van de OVSE te evalueren, 

en open en vrije debatten over de nakoming ervan op gang te brengen. Een aantal zorgpunten van 

de EU met betrekking tot de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, onder meer de veiligheid 

van journalisten, de rechten van LGBTI's of van de civiele samenleving in het algemeen, kwamen 

in die fora aan bod.  
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De EU heeft tevens deelgenomen aan het seminar van de OVSE (menselijke dimensie) van mei 

over het rechtsstatelijk kader voor de bestrijding van mensenhandel (Warschau, 14-16 mei), en aan 

de drie aanvullende vergaderingen, op het terrein van de menselijke dimensie, over de bestrijding 

van racisme, onverdraagzaamheid en discriminatie in de samenleving via de sport (Wenen 

19-20 april), over verkiezingen (Wenen, 12 juli) en over de vrijheid van vereniging en vergadering 

(Wenen, 8-9 november), alsmede aan de conferentie van het fungerend voorzitterschap over 

internetvrijheid (Dublin, 18-19 juni). Voorts hebben de EU-delegatie in Wenen en het Bureau van 

de EU voor de grondrechten een symposium over de verbetering van de situatie van Roma en Sinti 

in de EU georganiseerd. Dit gaf de EU de gelegenheid onderwerpen te steunen en nader uit te 

werken die de prioriteiten van de EU in OVSE-verband zijn, zoals mediavrijheid, onder meer op 

internet, vrijheid van vergadering en vereniging en alle vormen van verdraagzaamheid en non-

discriminatie.  

 

De EU heeft in mei 2012 bijgedragen tot het bereiken van een akkoord over de rol van de OVSE bij 

het faciliteren van Servische verkiezingen in Kosovo.  

 

De jaarlijkse bijeenkomst betreffende de uitvoering van de menselijke dimensie vond plaats in 

Warschau tussen 24 september en 6 oktober. De speciale vertegenwoordiger van de EU voor de 

mensenrechten, de heer Stavros Lambrinidis, heeft tijdens de openingszitting de EU-verklaring 

afgelegd en overleg gepleegd met zijn ambtgenoten en met maatschappelijke organisaties, waarvan 

de aanwezigheid in de HDIM dit forum uniek maken. De EU heeft actief deelgenomen aan de 

werkbijeenkomsten tijdens welke de deelnemende staten en de civiele samenleving hun 

verplichtingen inzake de menselijke dimensie konden evalueren en aanbevelingen konden doen. Bij 

die gelegenheid heeft de EDEO samen met verschillende lidstaten met succes een nevenevenement 

inzake de bestrijding van haatmisdrijven tegen LGBTI's georganiseerd. 

 

De EU is in nauw contact blijven staan met de OVSE-structuren via de EU-delegatie in Wenen en 

via specifieke uitwisselingen op centraal niveau, met name over zaken die verband houden met de 

verkiezingswaarneming samen met het ODIHR, met het OVSE-secretariaat en met de vertegen-

woordiger voor mediavrijheid. 
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BIJDRAGE VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN HET JAARVERSLAG VAN DE EU OVER 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD 2012 
 

Het Europees Parlement (EP) blijft zich inzetten voor de bevordering van de rechten van de mens 

en de democratische beginselen. In 2012 zijn er in de plenaire vergaderingen debatten gevoerd over 

schendingen van de mensenrechten. Mensenrechtenschendingen leidden ook diverse malen tot 

parlementaire resoluties. De mensenrechten zijn voorts een volwaardig onderdeel van de 

werkzaamheden van de voorzitter van het Europees Parlement; deze heeft het afgelopen jaar 

verklaringen over specifieke mensenrechtenkwesties afgelegd en de mensenrechten ook in zijn 

ontmoetingen met hooggeplaatsten aan de orde gesteld. Van de EP-commissies is het de 

Subcommissie mensenrechten (DROI) van de Commissie buitenlandse zaken die zich specifiek met 

de mensenrechten in de wereld bezighoudt. De subcommissie DROI onderhoudt in haar werk 

nauwe contacten met de Europese Dienst voor extern optreden, met de overige instellingen van de 

Unie alsook met ngo's op het gebied van de mensenrechten. In 2012 heeft er voor het eerst een 

formele gedachtewisseling plaatsgevonden tussen DROI en de nieuwe speciale vertegenwoordiger 

van de EU voor de mensenrechten, waarbij de aanzet is gegeven tot regulier overleg over het 

mensenrechtenbeleid van de Unie. Door middel van voor- en nabesprekingen met gesloten deuren 

volgt de subcommissie ook de mensenrechtendialogen en het mensenrechtenoverleg die tussen de 

EDEO en derde landen worden gevoerd. DROI heeft dankzij haar vergrote procedurele bevoegd-

heden in 2012 meer parlementaire verslagen voor haar rekening kunnen nemen, bijvoorbeeld, naast 

het jaarverslag over de mensenrechten, verslagen over andere aangelegenheden van aanzienlijk 

belang, zoals de mensenrechtenstrategie van de Unie en de gevolgen van de economische crisis 

voor de mensenrechten. Tijdens de hoorzittingen die DROI in de loop van het jaar heeft belegd, 

veelal in nauwe samenwerking of tezamen met andere betrokken commissies van het EP of met 

interparlementaire delegaties, heeft zij verscheidene speciale VN-rapporteurs op het gebied van de 

mensenrechten evenals prominente mensenrechtenactivisten mogen verwelkomen.  
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Het Europees Parlement streeft er voorts naar de mensenrechten in al zijn overige werkzaamheden 

te integreren, overeenkomstig de Verdragen, waarin de universele rechten van de mens en de 

democratie tot fundamentele waarden van de Unie en tot basisbeginselen en -doelstellingen van 

haar externe optreden zijn uitgeroepen. Dit prioritaire streven heeft vele facetten. Mensenrechten-

vraagstukken komen ter sprake in de Commissie buitenlandse zaken (AFET), bij de behandeling 

van parlementaire verslagen over het externe beleid van de Unie en van diverse soorten 

internationale overeenkomsten waarin mensenrechtenclausules zijn opgenomen. Handels-

overeenkomsten die mensenrechtenclausules bevatten, worden behandeld door de Commissie 

internationale handel (INTA). Ook de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en de 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) houden zich, elk binnen haar 

bevoegdheidsdomein, geregeld met mensenrechtenaspecten in de externe betrekkingen van de Unie 

bezig. De voorzitters van AFET en DEVE zitten samen de coördinatiegroep voor ondersteuning van 

democratie en verkiezingen (DEG) voor, waarvan het mandaat, naast de verkiezingswaarnemingen, 

inmiddels ook de follow-up van verkiezingen en de activiteiten ter ondersteuning van de democratie 

in algemene zin omvat. De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) 

speelt de hoofdrol met betrekking tot de grondrechten binnen de Unie, met belangrijke 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de externe aspecten van het interne beleid van de Unie, 

bijvoorbeeld inzake migratie en asiel. Grondwettelijke en juridische vraagstukken worden 

behandeld door de Commissie constitutionele zaken (AFCO) en de Commissie juridische zaken 

(JURI), onder meer de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, die ook gevolgen zal hebben voor haar externe betrekkingen en deze zal beïnvloeden. De 

interparlementaire delegaties van het EP snijden met hun gesprekspartners geregeld mensenrechten-

kwesties aan. 

 

In 2012 stonden in het EP onder meer de volgende beleidsthema's centraal: 
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Het mensenrechtenbeleid van de Unie 
 

Het EP heeft met voldoening onderkend dat in 2012, met het strategisch EU-kader voor mensen-

rechten en democratie en het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie, een nieuw 

hoofdstuk in het mensenrechtenbeleid van de Unie is geopend. Het mensenrechtenbeleid is getoetst 

op basis van de gezamenlijke mededeling die de Europese Commissie en de hoge vertegen-

woordiger onder de titel "Een centrale plaats voor mensenrechten en democratie in het externe 

optreden van de EU - voor een meer doeltreffende aanpak" aan het EP en de Raad hadden gericht. 

Het EP heeft de mededeling verwelkomd en zijn standpunt in dezen in een initiatiefverslag te 

kennen gegeven. 

 

Het EP heeft ervoor gepleit het mensenrechtenbeleid van de Unie in al zijn aspecten uitvoerig te 

toetsen en zijn steun betuigd voor de drieledige aanpak van de Raad, die de uitwerking van een 

strategie, de opstelling van een actieplan en de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van 

de EU voor de mensenrechten behelsde. Het EP drong al lang aan op een efficiënter, markanter en 

coherenter mensenrechtenbeleid van de Unie en had in voorgaande jaarverslagen om de benoeming 

van een speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU) voor de mensenrechten verzocht. 

 

Speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten 
 

Het EP had in zijn jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld van 2010, 

aangenomen in april 2012, reeds een aantal overwegingen betreffende de toetsing geformuleerd en 

eens te meer om een SVEU gevraagd. Naar aanleiding van het mensenrechtenpakket dat door de 

Raad Buitenlandse Zaken in juni 2011 was aangenomen, had het EP in zijn jaarverslag over 

mensenrechten en democratie in de wereld van 2011, aangenomen in december 2012, onderstreept 

dat het zaak was de dynamiek in stand te houden door het beleid efficiënt te implementeren en 

ambitieuze stappen te zetten, met een aanbeveling tot benoeming van een SVEU voor Tibet, een 

beoordeling halverwege van het nieuwe mensenrechtenpakket en meer bepaald van het actieplan, 

dat het EP uitvoerig diende te worden geraadpleegd en geregeld op de hoogte moest worden 

gehouden, en dat het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van het pakket diende te worden 

betrokken. 
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Het EP heeft zijn inzichten dienaangaande neergelegd in de tot de Raad gerichte Aanbeveling van 

13 juni 2012 betreffende de SVEU, waarin wordt gepleit voor een krachtig, onafhankelijk en 

flexibel mandaat, dat daarenboven volledig dient te stroken met de universaliteit en ondeelbaarheid 

van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. 

 

Het standpunt van het EP sloot grotendeels aan bij de voorstellen van de Raad, maar de 

Aanbeveling bevatte een aantal aan het mandaat toe te voegen elementen die een verschil inhielden 

ten opzichte van het door de Raad in overweging gegeven conceptmandaat. Een aantal van die 

elementen hebben weerklank gevonden in het mandaat zoals dat uiteindelijk door de Raad 

Buitenlandse Zaken is vastgesteld. Meer bepaald had het EP een tweejarig mandaat voorgesteld en 

aangedrongen op voldoende financiële en personele middelen om de SVEU in staat te stellen zijn 

werk effectief te verrichten. In de Aanbeveling weerklonk tevens de dringende wens van het EP om 

in het mensenrechtenbeleid van de EU sterker de nadruk op haar verantwoordingsplicht te leggen. 

Het EP uitte ook nadrukkelijk de wens een passende rol te spelen in de benoemingsprocedure en 

gedurende de volledige termijn op de uitvoering van het mandaat toe te zien. De SVEU kreeg het 

verzoek om na zijn benoeming met het EP van gedachten te wisselen. De SVEU honoreerde dat 

verzoek op de eerste dag van zijn ambtstermijn, op 3 september 2012, en kreeg aldus de 

gelegenheid om zijn visie en de prioriteiten van zijn ambtsinvulling publiekelijk toe te lichten. In de 

Aanbeveling kreeg de SVEU voor de mensenrechten voorts het dringende verzoek om in de 

bevoegde EP-commissie regelmatig verslag uit te brengen over de situatie van de mensenrechten in 

de wereld en de vorderingen bij de uitvoering van het mandaat. 

 



 
9431/13  las/GRA/ac 149 
BIJLAGE  DG C   NL 
 

Toetsing van de mensenrechtenstrategie van de Unie 
 

Als eigen bijdrage aan het toetsingsproces heeft het EP in 2012 een initiatiefverslag dienaangaande 

aangenomen. Het EP bleef aandringen op een grondige en systematische toetsing teneinde te komen 

tot een strategie die het mensenrechtenbeleid van de Unie in al zijn facetten bestrijkt, zoals de keuze 

van de titel aangeeft.  

 

Tijdens het toetsingsproces benadrukte het EP keer op keer dat het de gedeelde en ondeelbare 

verantwoordelijkheid van alle EU-instellingen en van de lidstaten is de mensenrechten overal in de 

wereld te beschermen en te bevorderen en dat het nauw bij het hernieuwde beleidskader en bij het 

toezien op de uitvoering daarvan betrokken wenste te worden. In die optiek drong het EP bij de 

andere instellingen aan op een gezamenlijk engagement voor een interinstitutionele mensenrechten-

verklaring, die hen zou verbinden tot gemeenschappelijke grondbeginselen en doelstellingen. Die 

poging is helaas op niets uitgelopen. 

 

Wel werd er een informele contactgroep in het leven geroepen om de lopende werkzaamheden in 

verband met de toetsing en de opstelling van het strategisch kader en het actieplan te bespreken. Die 

contactgroep heeft zijn nut bewezen en bleef actief ook nadat het mensenrechtenpakket in juni werd 

aangenomen, met het oog op de follow-up van het actieplan (zie het verslag van het EP). 

 

Het EP drong vooral aan op meer coherentie en consistentie met betrekking tot de mensenrechten in 

alle sectoren van het externe optreden van de Unie, alsook in andere beleidssectoren. Het EP riep de 

Unie op om woorden om te zetten in daden en de gedane toezeggingen spoedig en op transparante 

wijze gestand te doen en benadrukte dat het strategisch kader voor de mensenrechten en het actie-

plan een bodem vormen, geen plafond, voor het mensenrechtenbeleid van de Unie. Voorts drong 

het er bij de Commissie en de EDEO op aan de belofte na te komen inzake een op mensenrechten 

gebaseerde benadering in alle fasen van ontwikkelingssamenwerking. 
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In het verslag heeft het EP ook het punt aangesneden van internationale overeenkomsten en 

mensenrechtenclausules en verzocht om, alvorens met derde landen onderhandelingen over 

bilaterale of multilaterale overeenkomsten aan te knopen, effectbeoordelingen op het vlak van 

mensenrechten uit te voeren. Het EP heeft ook om betere benchmarking en beoordeling van het 

mensenrechtenbeleid van de Unie verzocht. 

 

Ten vervolge op de in het nieuw strategisch kader en het actieplan gedane toezeggingen, heeft het 

EP er bij de Commissie op aangedrongen wetgeving voor te stellen die EU-ondernemingen 

verplicht te voorkomen dat hun aankopen veroorzakers van conflicten en plegers van ernstige 

mensenrechtenschendingen ondersteunen, namelijk door controles en verificaties uit te voeren in 

hun toeleveringsketens voor delfstoffen. Het vroeg de Commissie ook een lijst op te stellen en 

bekend te maken van ondernemingen uit de EU, die rechtstreeks medeplichtig zijn geweest aan 

mensenrechtenschendingen in hun betrekkingen met autoritaire regimes.  

 

In het volle besef van zijn eigen verantwoordelijkheden en potentieel heeft het EP ook gevraagd 

terdege bij de uitvoeringsfase van het actieplan te worden betrokken en heeft het gepleit voor een 

meer stelselmatige follow-up en voor nauwere samenwerking met de instellingen van de Unie en 

met de nationale parlementen van de lidstaten.  

 

Het benadrukte dat het model voor de plenaire debatten over gevallen van schending van de 

mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat, moet worden verbeterd om de mogelijkheid te 

scheppen vaker debatten te voeren, met een bredere deelname van de leden, overleg te plegen met 

het maatschappelijk middenveld tijdens de voorbereidingsfase en flexibeler te reageren op 

schendingen van de mensenrechten en andere onvoorziene feitelijke gebeurtenissen. Het drong 

voorts aan op een betere follow-up van eerdere debatten en resoluties over mensenrechtenkwesties. 

Het onderkende dat het in zijn eigen activiteiten de mensenrechten meer centraal moet stellen, 

onder meer door een stelselmatige aanpak door zijn vaste delegaties. In het verslag werd ook 

benadrukt dat de mogelijkheden die het Sacharovnetwerk biedt beter moeten worden benut, en 

gepleit voor de instelling van een jaarlijks evenement omtrent mensenrechtenverdedigers. 



 
9431/13  las/GRA/ac 151 
BIJLAGE  DG C   NL 
 

Ook in het verslag van Commissie ontwikkelingssamenwerking over beleidscoherentie voor 

ontwikkeling van oktober 2012 zijn diverse belangrijke beleidsaanbevelingen opgenomen met 

betrekking tot het mensenrechtenbeleid van de Unie, en vooral over de snijvlakken met de 

verschillende aspecten van haar ontwikkelingsbeleid. In het verslag wordt aangetekend dat de 

onderlinge afhankelijkheid van ontwikkeling, democratie, mensenrechten, goed bestuur en 

veiligheid bij elke discussie over beleidscoherentie voor ontwikkeling in aanmerking moet worden 

genomen. Het EP wijst op de katalysatorfunctie die goed bestuur en eerbiediging van de mensen-

rechten als overkoepelende waarden bij de ontwikkeling in de partnerlanden kan vervullen, maar 

waarschuwt tevens dat het engagement van de Unie inzake democratie en mensenrechten en haar 

beleid inzake conditionaliteit "alleen zinvol [kunnen] zijn indien initiatieven ter bevordering van 

mensenrechten, menselijke veiligheid en democratie in partnerlanden niet door andere beleids-

terreinen of interacties met partnerlanden worden doorkruist". Het EP beklemtoont tevens het 

belang van bevordering van de mensenrechten van vrouwen in de civiele, politieke, sociale, 

economische en culturele sfeer en in nationale wetgeving. Met betrekking tot meer specifieke 

terreinen van EU-beleid steunt het EP een aanpak van het migratiebeleid van de Unie waarbij de 

migrant en de mensenrechten centraal staan en pleit het voor opneming van mensenrechten-

verplichtingen in alle partnerschapsovereenkomsten inzake visserij.  
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Ondersteuning van de democratie 
 

Als enige rechtstreeks verkozen instelling van de Unie is het EP ten zeerste gehecht aan de 

ontwikkeling van EU-beleid dat de democratie in de wereld ondersteunt, zoals reeds werd 

aangegeven in het verslag en de resolutie van juli 2011 over "het externe beleid van de EU ter 

bevordering van democratie". 

In maart 2012 heeft het EP een aanbeveling aangenomen houdende bepalingen voor de instelling 

van een Europees Fonds voor Democratie (EFD), waarin steun voor het initiatief werd uitgesproken 

maar ook werd aangevoerd dat het fonds geen doublure van bestaande instrumenten mocht zijn, 

noch die bestaande instrumenten mocht verdringen. Met die aanbeveling als uitgangspunt heeft het 

EP, in de persoon van zijn rapporteur, aan de onderhandelingen over het statuut van het EFD en aan 

de instelling van het fonds deelgenomen. Negen leden van het EP hebben zitting in de raad van 

bestuur van het EFD. In november werd de voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken tot 

voorzitter van de raad van bestuur verkozen; daarnaast bekleedt een vertegenwoordiger van het EP 

het voorzitterschap van het uitvoerend comité. 

In 2012 zijn de voorstellen voor de nieuwe financieringsinstrumenten voor extern optreden voor de 

periode 2014-2020 ingediend, waaronder het voorstel voor het nieuwe Europese financierings-

instrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (European 

Instrument for Democracy and Human Rights - EIDHR). In juli heeft de Commissie buitenlandse 

Zaken (AFET) het onderhandelingsstandpunt onderschreven, waarbij de rapporteur gemachtigd 

werd tot het voeren van de onderhandelingen, die in november 2012 aanvingen en bij de jaar-

wisseling nog gaande waren. 
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Instelling van de coördinatiegroep voor ondersteuning van democratie en verkiezingen (DEG) 
 

In die context heeft de verkiezingscoördinatiegroep (ECG) haar mandaat, dat de verkiezings-

waarnemingen omvatte, in mei 2012 uitgebreid tot de follow-up van verkiezingen en de activiteiten 

ter ondersteuning van de democratie in algemene zin, en zich aldus tot de coördinatiegroep voor 

ondersteuning van democratie en verkiezingen (DEG) getransformeerd1. De groep veranderde ook 

van samenstelling, doordat de voor mensenrechten, democratie en het Sacharovnetwerk 

verantwoordelijke ondervoorzitter en de voorzitter van de Subcommissie mensenrechten ambts-

halve als permanent lid zijn toegetreden.  

 

Dienovereenkomstig staat de DEG in voor de verstrekking van politieke richtsnoeren en de 

uitoefening van toezicht met betrekking tot: 

• de monitoring en voortdurende follow-up van verkiezingen; 

• de bevordering van de parlementaire democratie, inclusief de opleiding van het personeel en 

de leden van de parlementen van opkomende democratieën en in de eerste plaats EU-

buurlanden, en nieuwe vormen van e-democratie, alsook de verlening van bijstand bij de 

uitwerking van wetgeving en de ontwikkeling/het beheer van programma's zoals 

Euromedscola; 

• het beheer van activiteiten met betrekking tot het Sacharovnetwerk en initiatieven die 

verband houden met de mensenrechten; 

• het beheer van activiteiten ter ondersteuning van de parlementen in de westelijke Balkan, 

inclusief opleiding.  

                                                 
1 Door de Conferentie van voorzitters genomen besluit van 16 mei 2012 
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Verkiezingswaarnemingsactiviteiten van het EP in 2012 
 

Het EP heeft zich ook in 2012 volop beziggehouden met verkiezingswaarnemingsactiviteiten. Het 

heeft zeven verkiezingswaarnemingsdelegaties uitgezonden naar landen verspreid over drie 

continenten (Senegal, Armenië, Algerije, Oost-Timor, Georgië, Oekraïne, Sierra Leone, en 

daarnaast een tweede ronde in Senegal en een voorbereidende missie naar Oekraïne). Die missies 

dienden primair om te beoordelen of de verkiezingsprocedures verliepen conform de nationale 

wetgeving van het gastland en het door dat land in internationaal verband gedane toezeggingen 

inzake democratische verkiezingen. De delegaties van het EP werden opgenomen in de EU-

verkiezingswaarnemingsmissies (EU EOMs) of namen deel aan de gezamenlijke internationale 

waarnemingsmissies bij de parlementsverkiezingen (IEOMs), georganiseerd door het Bureau voor 

democratische instellingen en mensenrechten (ODIHR) van de OVSE, voor langdurige missies. 

 
De coördinatiegroep voor ondersteuning van democratie en verkiezingen heeft opdracht gegeven tot 

twee studies, waarvan de eerste, "Towards EU support for peaceful post-election transitions of 

power" in de vergadering van de DEG van 6 november werd gepresenteerd. Deze studie werd zo 

goed onthaald dat besloten werd haar ook voor te leggen aan de follow-up-vergadering van de 

Verklaring inzake de beginselen voor internationale verkiezingswaarneming, die in november 2012 

in Washington plaatsvond. De tweede studie "Enhancing the Follow-up to Election Observation 

Mission Recommendations" biedt een analyse van gangbare praktijken bij de opstelling, uitvoering 

en follow-up van aanbevelingen van verkiezingswaarnemingsmissies en zou kunnen worden benut 

ter verbetering van de methodiek voor het omkaderen en doelgericht maken van de aanbevelingen 

van EU OMs, opdat die aanbevelingen een beklijvende bijdrage aan ondersteuning van de 

democratie kunnen vormen. 
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Daarnaast heeft de DEG op 12 juni 2012 een EP-zitting belegd over de aanbevelingen van EOMs, 

onder het motto "From Drafting to Implementation". Op basis van de ter zitting aangenomen 

conclusies is het belangrijke besluit genomen de aanbevelingen van een EOM te onderschrijven als 

onderdeel van "het stappenplan voor democratie" in het land in kwestie, en de hoofdwaarnemer, die 

als een soort speciaal vertegenwoordiger zou kunnen worden beschouwd, op te dragen de follow-up 

van de aanbevelingen te verzorgen, met ondersteuning door de vaste organen van het EP.  

 

Daarnaast heeft de groep verder vorm gegeven aan haar samenwerking met andere bij de 

verkiezingswaarnemingen betrokken instellingen die tijdens missies naast het EP actief zijn. 

 

Het Bureau voor de bevordering van de parlementaire democratie van het EP 

 

Sterke parlementen liggen aan de kern van alle democratische stelsels die de eerbiediging van de 

mensenrechten waarborgen. In 2012 is het Bureau voor de bevordering van de parlementaire 

democratie (OPPD) ondergebracht in het nieuwe directoraat Democratieondersteuning van het EP-

secretariaat. Het OPPD blijft zich in hoofdzaak bezighouden met het versterken van parlementaire 

instellingen en het verlenen van bijstand aan gekozen parlementsleden en parlementspersoneel in 

nieuwe en opkomende democratieën. Dit geschiedt meer bepaald door het organiseren van studie-

bezoeken en opleidingsactiviteiten, en door het onder parlementariërs verstrekken van advies en 

uitwisselen van goede praktijken voor nationale en grensoverschrijdende parlementen en paritaire 

parlementaire vergaderingen. Zo heeft het OPPD in 2012 verscheidene evenementen georganiseerd 

omtrent capaciteitsopbouw ten behoeve van het Pan-Afrikaanse Parlement, de paritaire 

Parlementaire Vergadering EuroNest, de parlementen van Tanzania, Zuid-Afrika, Tunesië, Libië, 

Kenia, Uganda, Zuid-Sudan, Pakistan, India, Afghanistan en Armenië, en het Parlement van de 

Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS). Programma's van langere 

duur (verscheidene weken) werden georganiseerd voor de zogenoemde "Democracy Fellows" 

afkomstig uit de landen van het Oostelijk Partnerschap en uit Latijns-Amerika en Tunesië.  
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De acties van het bureau zijn steeds vaker gericht op landen van het Zuidelijk Nabuurschap. De 

samenwerking met de EU-delegaties ter plekke heeft vorm gekregen en de Europarlementsleden 

raakten rechtstreekser betrokken bij de ondersteuningsactiviteiten. Er is een hulpprogramma voor 

het Tunesische parlement opgezet, waarbij bilaterale acties worden gecombineerd met de deelname 

aan een project voor parlementaire steun in het kader van het Ontwikkelingsprogramma van de 

Verenigde Naties (UNDP). Het is opgesteld in nauwe samenwerking met de EU-delegatie in 

Tunesië en het UNDP, en het was voor het eerst dat het EP rechtstreeks bij een alomvattend 

programma van het UNDP betrokken was. Een lid van het EP heeft zitting in de stuurgroep van het 

project. Het programma is van start gegaan met studiebezoeken door parlementsleden, personeels-

leden en activisten van politieke partijen. De samenwerking in de regio is ook gericht op Libië, 

Marokko, Libanon, Jordanië, Algerije en op vrouwelijke parlementsleden.  

 

 

Internationale overeenkomsten, handelspreferenties en mensenrechten 
 

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon beschikt het EP over meer bevoegdheden 

op het gebied van internationale overeenkomsten van de EU, in die zin dat het onder meer zijn 

goedkeuring moet hechten aan overeenkomsten die met derde landen worden gesloten. Zowel de 

Commissie buitenlandse zaken (AFET) als de Commissie internationale handel (INTA) heeft 

binnen haar respectieve bevoegdheden een belangrijke rol op het gebied van de sluiting van 

overeenkomsten.  
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Bij de sluiting van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) met Turkmenistan 

heeft het Parlement vanwege mensenrechtenkwesties geweigerd de sluiting van de overeenkomst 

goed te keuren. Het EP heeft geëist, en uiteindelijk bewerkstelligd, dat tussen het parlement en de 

EDEO een alomvattend mechanisme wordt ingesteld, zodat er over de uitvoering van de PSO 

uitvoerig en regelmatig kan worden geïnformeerd, met name over de doelstellingen ervan en over 

artikel 2, dat gaat over het benchmarken van de resultaten van de maatregelen die de EU en 

Turkmenistan in het land nemen op het gebied van de ontwikkeling van mensenrechten, democratie 

en de rechtsstaat. 

 

Mensenrechten stonden ook hoog op de agenda in de debatten van het Europees Parlement over de 

handel, meer bepaald in verband met verschillende internationale handelsovereenkomsten. Op 

initiatief van het Europees Parlement is in de basisdocumenten voor het sluiten van een vrijhandels-

overeenkomst met Colombia en Peru, voor het eerst een transparante en bindende routekaart 

opgenomen over het verbeteren van de naleving van de mensenrechten en de arbeidsrechten, en van 

de milieunormen. Aansluitend daarop is er in de bilaterale vrijwaringsregelingen die de twee door 

het Europees Parlement goedgekeurde overeenkomsten met Latijns Amerika (met Colombia en 

Peru en met Centraal-Amerika) vergezellen, aangedrongen op striktere monitorings- en rapportage-

voorschriften, met name wat de hoofdstukken over duurzaamheid betreft. 
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Ook kinder- en dwangarbeid bijvoorbeeld waren prominent aanwezig in de besprekingen over het al 

dan niet goedkeuren van de Internationale Cacao-Overeenkomst 2010 of het textielprotocol van de 

partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Oezbekistan, die het Europees 

Parlement geweigerd heeft goed te keuren vanwege de bezwaren tegen het gebruik van dwang-

arbeid bij de katoenoogst. Wat de nieuwe SAP-verordening betreft is het Europees Parlement voor 

het eerst ook opgetreden als mede-wetgever. Via het stelsel van algemene preferenties betalen 

ontwikkelingslanden lagere heffingen op sommige of alle producten zij aan de EU verkopen, als 

bijdrage aan de groei van hun economieën. Voorts biedt het SAP+ landen extra voordelen als zij 

daadwerkelijk 27 belangrijke overeenkomsten op het gebied van rechten en voorschriften inzake 

arbeid, mensenrechten, milieu en goed bestuur toepassen. Het Europees Parlement onderschreef de 

aanpak van een meer gericht SAP, met weliswaar een belangrijker rol voor het SAP+; hierdoor 

kunnen meer landen toetreden en zijn er meer prikkels om dat te doen, aangezien er een aantal 

beperkingen voor de preferenties zijn opgeheven.  

 

 

De Arabische lente en de mensenrechten 
 

Tijdens de vèrstrekkende veranderingen in de Arabische wereld, is het Europees Parlement de 

situatie van de mensenrechten van dichtbij blijven volgen. De Subcommissie mensenrechten 

(DROI) heeft in april 2012 een belangrijke hoorzitting georganiseerd over de rechtspraak in de 

landen van de Arabische lente. In diverse andere bijeenkomsten van de DROI stond de 

mensenrechtensituatie in de regio Midden Oosten - Noord-Afrika op de agenda, met name de grote 

bezorgdheid over de mensenrechten in het Syrische conflict.  
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In oktober 2012 hebben in een gezamenlijke bijeenkomst van de AFET en de DROI de winnaars 

van de Sacharovprijs 2011, Asmaa Mahfouz (Egypte) Ahmed El-Senussi (Libië) en Ali Ferzat 

(Syrië), gesproken over de situatie en over de voorwaarden voor democratie in Egypte, Libië en 

Syrië. In zijn verklaringen van 2012 heeft de voorzitter, de heer Schulz, gewezen op de zorg-

wekkende toestand van de mensenrechten in de regio. Met betrekking tot Egypte benadrukte hij dat 

het werk van middenveldorganisaties en de vrijheid van meningsuiting essentiële voorwaarden zijn 

voor een geslaagde democratische transitie. In verschillende verklaringen van de voorzitter over de 

situatie in Syrië wordt gewezen op de ernst van de toestand en op het belang van de 

verantwoordingsplicht in het geval van mensenrechtenschendingen.  

 

Delegatie van de DROI ontmoet gevangenen in dodencel tijdens bezoek aan Jemen 
 

Tijdens het bezoek van de DROI-delegatie aan Jemen in mei 2012, hebben drie Europarlements-

leden gedurende twee dagen een breed scala van betrokkenen ontmoet, waaronder vertegen-

woordigers van de Jemenitische regering en het parlement, politieke partijen, middenveld-

organisaties en jongerengroeperingen. Tijdens die bijeenkomsten heeft de delegatie een aantal 

kwesties aangesneden zoals de verantwoordingsplicht voor mensenrechtenschendingen tijdens de 

opstand van 2011, de doodstraf, vrouwenrechten en kindhuwelijken. De delegatie heeft met de 

minister voor Mensenrechten en de minister voor Juridische Zaken en de speciale vertegen-

woordiger van de VN-secretaris-generaal voor Jemen, Jamal Benomar, ook de Wet inzake nationale 

verzoening en overgangsrecht besproken die toen voorbereid werd. De DROI-delegatie heeft haar 

steun betuigd voor de inspanningen van de EU om ervoor te zorgen dat het proces van nationale 

dialoog inclusief is. In haar persverklaring beklemtoonde zij dat overgangsrechtspraak ook in 

bepalingen moet voorzien om tot de waarheid en echte verzoening te komen, maar ook in passende 

schadeloosstellingen voor de slachtoffers. 
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De Europarlementsleden hebben een bezoek gebracht aan de centrale gevangenis van Sana'a, om ter 

dood veroordeelde jongeren te ontmoeten. Na dit bezoek ontmoette de delegatie de voorzitter van 

de hoge raad, wat de Europarlementsleden in staat stelde om deze kwestie rechtstreeks verder te 

bespreken. De bewering dat in Jemen geen jongeren geëxecuteerd zijn, is later in een bijeenkomst 

met ngo's op het gebied van mensenrechten tegengesproken.  

 

Delegatie van de DROI bezoekt vluchtelingenkamp aan de Syrische grens 
 

In december 2012 bezocht een delegatie van het EP het vluchtelingenkamp bij KILIS in het grens-

gebied met Syrië, in het kader van een bezoek aan Turkije. Het bezoek kwam net op tijd, gelet op de 

snel evoluerende situatie van vluchtelingen aan beide kanten van de grens en de inspanningen van 

de EU om de humanitaire hulp op te voeren. De twee Europarlementsleden van de delegatie 

bespraken de situatie van de Syrische vluchtelingen met bewoners in het kamp bij KILIS en met 

vertegenwoordigers van Syrische burgers die buiten het kamp verblijven. Samen met de gesprekken 

met Turkse ambtenaren gaf dit de delegatie een uniek beeld van de vluchtelingensituatie en van de 

uitdagingen waarvoor Turkije en de internationale gemeenschap staan.  
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DROI-delegatie naar Bahrein 
 

Nadat Bahrein in 2011 in meerdere parlementaire resoluties aan bod was gekomen, is de 

Subcommissie mensenrechten de mensrenrechtensituatie in het land van dichtbij blijven volgen. De 

Subcommissie heeft in april 2012 de getuigenis van de dochter van Abdulhadi al-Khawaja gehoord, 

die zich toen in kritieke toestand in een gevangenis van Bahrein bevond. In december 2012 heeft 

een DROI-delegatie van vier Europarlementsleden Bahrein bezocht. Door bijeenkomsten met 

gesprekspartners uit alle lagen van de Bahreinse samenleving, ook met regeringsambtenaren, 

middenveldorganisaties en slachtoffers van mensenrechtenschendingen, kon de delegatie inzicht 

verwerven in de mensenrechtensituatie van het land en kon zij de ontwikkelingen aldaar sedert de 

start van de Arabische lente blijven volgen.  

 

De Europarlementsleden konden in de gevangenis van Jau Abdulhadi al-Khawaja, Nabeel Rajab en 

Ibrahim Sharif ontmoeten, die volgens mensenrechtenorganisaties allen als gewetensgevangene 

worden beschouwd. Door het bezoek aan de gevangenis van Jau kregen de Europarlementsleden 

van dichtbij een beeld van de omstandigheden waarin deze mannen zich bevinden; twee van hen 

worden met name vermeld in eerdere resoluties van het EP. Tijdens bijeenkomsten met Bahreinse 

ambtenaren, waaronder de minister van Justitie en parlementsleden, heeft de delegatie een aantal 

mensenrechtenproblemen aan de orde gesteld. De Europarlementsleden hebben met name van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om te praten over en hun steun te betuigen voor de toepassing van de 

aanbevelingen over het land die zijn gedaan door de Onafhankelijke Bahreinse onderzoeks-

commissie (BICI) en van de universele periodieke doorlichting van de VN. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
 

In 2012 heeft het EP actief belangstelling getoond voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De Subcommissie mensenrechten heeft over het externe aspect van MVO twee adviezen opgesteld 

naar aanleiding van twee initiatiefverslagen van de EP-commissie die waren aangenomen in 

antwoord op de mededeling van de Commissie over een vernieuwde strategie inzake MVO 

(aangenomen in de plenaire zitting van februari 2013). Als bijdrage voor deze resoluties zijn ook in 

de Commissie ontwikkeling en internationale handel en in de Subcommissie mensenrechten 

hoorzittingen met deskundigen georganiseerd om de externe aspecten van MVO te bespreken.  

 

De aanbevelingen betroffen het opvoeren en het inclusiever en transparanter maken van de 

monitoring van de MVO-beginselen in de handelspolitiek van de Unie, met duidelijke ijkpunten om 

de vorderingen te meten, en het opzetten van een systeem van transnationale juridische samen-

werking tussen de Unie en derde landen die partij zijn bij bilaterale handelsovereenkomsten, om 

ervoor te zorgen dat personen die het slachtoffer zijn van falend MVO daadwerkelijk toegang 

hebben tot justitie in het land van de overtreding. De commissies van het EP hebben ook hun steun 

betuigd voor de invoering van gerechtelijke procedures om, indien nodig, wetsovertredingen door 

ondernemingen te bestraffen. Zij hebben de Commissie een reeks taken opgedragen, in die zin dat 

zij onder meer in haar contacten met derde landen voldoende bewustzijn en capaciteitsopbouw bij 

de gastregeringen moet bewerkstelligen, zodat de rechten op het gebied van MVO daadwerkelijk 

worden toegepast, en aan regeringen van derde landen EU-steun moet bieden bij de toepassing van 

sociale en milieuregelingen en doeltreffende inspectieregelingen. 
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Duidelijke standpunten tegen discriminatie 
 

In zijn resoluties neemt het Parlement duidelijke standpunten in tegen discriminatie. In de jaar-

verslagen over mensenrechten en democratie in de wereld in 2010 (aangenomen in april 2012) en 

2011 (aangenomen in december 2012) wordt met klem bepleit dat op de agenda van Unie ruimte 

wordt gemaakt voor het verlangen om in de dialoog tussen de Unie en derde landen een inclusievere 

en algemenere definitie van non-discriminatie op te nemen, onder meer op basis van godsdienst of 

overtuiging, geslacht, raciale of etnische oorsprong, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid en 

genderidentiteit. 

 

In meerdere spoedresoluties heeft het Parlement zijn bezorgdheid geuit over discriminatie op basis 

van etniciteit of godsdienst. De vervolging van Rohingya-moslims in Myanmar/Birma, de 

discriminatie van personen die tot minderheden behoren in Iran en van meisjes in Pakistan, zijn in 

2012 aan bod gekomen in resoluties van het Parlement. In het in december aangenomen jaarverslag 

wordt aangedrongen op proactievere en meer doeltreffende maatregelen in de strijd tegen 

discriminatie op basis van kaste. In december is hierover een specifieke spoedresolutie 

aangenomen. 
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In het jaarverslag veroordeelt het Parlement alle vormen van onverdraagzaamheid, discriminatie en 

geweld op grond van godsdienst of overtuiging, waar dan ook en tegen wie dan ook gericht, of het 

nu is tegen gelovigen, afvalligen of ongelovigen. In het verslag wordt ook uiting gegeven aan de 

diepe bezorgdheid over het toenemend aantal gevallen van deze gedragingen waarvan in diverse 

landen vertegenwoordigers van godsdienstige minderheden het slachtoffer zijn. Het Parlement doet 

meer in het bijzonder een dringend beroep op de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de 

mensenrechten, de Commissie en de EDEO om discriminerende en opruiende inhoud, bijvoorbeeld 

in de media, en belemmeringen voor de vrije belijdenis van een geloof aan te pakken in EU-

dialogen met derde landen inzake de mensenrechten. 

 

In de genoemde jaarverslagen staat ook het standpunt van het Parlement over de rechten van 

LGBTI. Geweld tegen lesbiennes en de rechten van LGBT in Afrika vormde ook het onderwerp van 

een specifieke urgentieresolutie in juli 2012. In december werden in het jaarverslag van het 

Parlement de hoge vertegenwoordiger van de EU en de speciale vertegenwoordiger voor de 

mensenrechten opgeroepen om deze bezorgdheden stelselmatig aan de orde te stellen, en werd steun 

betuigd voor de ontwikkeling van bindende EU-richtsnoeren op dit gebied. 
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Sacharovprijs voor de vrijheid van denken 

 

De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken is een eerbetoon aan personen van uitzonderlijk 

kaliber die ter verdediging van de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting de strijd hebben 

aangebonden met intolerantie, fanatisme en onderdrukking. De prijs draagt de naam van de 

Russische fysicus en politieke dissident Andrei Sacharov, en wordt sinds 1988 ieder jaar door het 

Parlement uitgereikt aan personen of organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan 

de strijd voor de mensenrechten of de democratie. In 2013 viert het Europees Parlement de 

25e verjaardag van de Sacharovprijs.  

 

In 2012 waren de twee winnaars van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het 

Europees Parlement de Iraanse activisten Nasrin Sotoudeh (advocaat) and Jafar Panahi 

(filmregisseur). Nasrin Sotoudeh is een vooraanstaand Iraans mensenrechtenadvocaat die activisten 

van de oppositie, vrouwen, gewetensgevangenen en terdoodveroordeelde jongeren heeft verdedigd. 

Zij werd in september 2010 gevangengenomen en beschuldigd van "het verspreiden van 

propaganda" en samenzwering tegen de veiligheid van de staat. Momenteel zit zij in de gevangenis 

van Evin, bij Teheran, een straf uit van zes jaar. Ze was na een hongerstaking van 49 dagen in 

kritieke toestand, maar beëindigde die pas nadat de Iraanse autoriteiten een reisverbod voor haar 

12-jarige dochter hadden ingetrokken.  

 

In het werk van de internationaal erkende filmregisseur Jafar Panahi staat vaak de situatie en 

ontbering van vrouwen, kinderen en armen van Iran centraal. Hij werd in 2010 gearresteerd en tot 

zes jaar gevangenisstraf veroordeeld (kan elk moment ten uitvoer worden gelegd); voorts mag hij de 

komende 20 jaar geen films maken, Iran niet verlaten en niet met de media praten. Desondanks 

slaagde hij er in 2011 in om zijn film "This is Not a Film" het land uit te smokkelen.  
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Aangezien Jafar Panahi en Nasrin Sotoudeh Iran niet mochten verlaten om de prijsuitreiking in 

Straatsburg op 12 december 2012 bij te wonen, werden de laureaten vertegenwoordigd door de heer 

Shirin Ebadi, Nobelprijswinnaar in 2003, de heer Karim Lahidji, stichter van de Iraanse vereniging 

van juristen, mevrouw Solmaz Panahi, dochter van Jafar Panahi, de heer Costa-Gravas, voorzitter 

van Cinémathèque Française en de heer Serge Toubiana, directeur-generaal van Cinémathèque 

Française.  

 

"Het Europees Parlement steunt ten volle de noodkreet van de winnaars voor rechtvaardigheid en 

vrijheid in Iran, en voor de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. Wij betuigen 

eerbied aan degenen die opkomen voor een beter Iran", aldus voorzitter Martin Schulz tijdens de 

uitreikingplechtigheid van de Sacharovprijs, die hij besloot met een oproep voor de onmiddellijke 

vrijlating van Nasrin Sotoudeh.  

 

De voor 2012 geselecteerde kandidaten waren Ales Bialiatski, de gedetineerde mensenrechten-

activist uit Belarus, en Pussy Riot, de Russische punkgroep. Andere genomineerden in 2012 waren: 

Joseph Francis, oprichter en directeur van het Center for Legal Aid, Assistance and Settlement, dat 

slachtoffers van Pakistaanse wetten op godslastering bijstaat, en Victoire Ingabire Umuhoza, 

Déogratias Mushayidi en Bernard Ntaganda, drie gedetineerde politici van de Rwandese oppositie.  

 

Het Sacharovnetwerk is een initiatief van het Europees Parlement om, tot beider profijt, in nauw 

contact te blijven met eerdere winnaars. In oktober 2012 was voorzitter Martin Schulz gastheer voor 

het jaarlijks debat in het kader van het Sacharovnetwerk "Stemmen voor democratie: burgerschap in 

wording", dat werd bijgewoond door de drie laureaten van 2011, Asmaa Mahfouz (Egypte) Ahmed 

El-Senussi (Libië) and Ali Ferzat (Syrië). Voor de heer Ferzat was dit het eerste bezoek aan het 

Europees Parlement, aangezien hij ten tijde van de uitreiking in 2011 nog moest herstellen nadat hij 

door aanhangers van het regime in Damascus in elkaar was geslagen. Hij werd van harte welkom 

geheten door het leden van het Europees Parlement, de speciale rapporteur van de EU voor mensen-

rechten en het maatschappelijke middenveld. 

 



 
9431/13  gys/GRA/ac 167 
BIJLAGE DG C   NL 
 

Mensenrechten en interparlementaire werkzaamheden 
 

Het Europees Parlement onderhoudt ook contacten met parlementen overal ter wereld via de 

interparlementaire samenwerking en gezamenlijke parlementaire vergaderingen. De inter-

parlementaire delegaties die bevoegd zijn voor betrekkingen met derde landen verrichten een serie 

werkzaamheden in verband met mensenrechten, op basis van in 2011 aangenomen richtsnoeren. De 

mensenrechten vormen vaak een integraal onderdeel van missies naar derde landen: op het 

programma staan meestal bijeenkomsten met de respectieve nationale mensenrechtencommissies en 

met ngo's en organisaties uit het maatschappelijk middenveld die op dat gebied actief zijn. De 

mensenrechten staan ook op de agenda van officiële bijeenkomsten die in Brussel en Straatsburg 

plaatsvinden. 

 

De interparlementaire bijeenkomsten kunnen de mogelijkheid bieden voor follow-up van 

parlementaire resoluties en verslagen. Dit was het geval tijdens de besprekingen van het 

Parlementair samenwerkingscomité met Azerbeidzjan in juni 2012, nadat in mei een spoedresolutie 

was aangenomen. Een ander voorbeeld is de wijze waarop het duidelijke standpunt van het 

Parlement over de doodstraf weerklank vond in de bijeenkomsten van de betrokken EP-delegaties 

met hun gesprekspartners op hoog niveau in Singapore en Japan. In dezelfde lijn werden de 

verslagen van het Parlement over de ondersteuning van mensenrechtenverdedigers nader bekeken in 

het kader van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico, door steun te verlenen aan de 

wetgevingsinitiatieven die in 2012 in Mexico geleid hebben tot wetgeving betreffende de 

bescherming van mensenrechtenverdedigers en journalisten. 



 
9431/13  gys/GRA/ac 168 
BIJLAGE DG C   NL 
 

Tijdens het interparlementair bezoek aan Pakistan in juli 2012 werd in contacten met parlements-

leden en de regering van het land gesproken over de vraag of Pakistan in aanmerking kwam voor de 

handelsfaciliteit van SAP+, en werd met name beklemtoond dat de mensenrechten tot de voor-

waarden behoorden. De delegatie van het EP heeft erop gewezen dat de juridische instrumenten op 

mensenrechtengebied (VN-Verdragen zoals het ICCPR en het CAT) daadwerkelijk moeten worden 

toegepast voordat het SAP+ echt mogelijk wordt.  

 

De interparlementaire delegaties van het Parlement besteden ook bijzondere aandacht aan de 

winnaars van de Sacharovprijs. Het meest bekende geval deed zich wellicht voor in 2012, toen de 

delegatie van het EP voor Zuidoost-Azië en de ASEAN er tijdens haar bezoek aan Myanmar/Birma 

in februari 2012 in slaagde de winnares van de Sacharovprijs en oppositieleidster Aung San Suu 

Kyi te ontmoeten. 

 

Tijdens gezamenlijke parlementaire vergaderingen komen leden van het Europees Parlement en 

parlementsleden van derde landen samen om gemeenschappelijke uitdagingen te bespreken, 

waaronder vraagstukken betreffende de mensenrechten en de democratie. Het gaat onder meer om 

de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, de Euro-Latijns-

Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de Parlementaire Vergadering Euronest.  

 

De Parlementaire Vergadering Euronest heeft in 2012 twee relevante resoluties aangenomen over 

de uitdagingen voor de toekomst van de democratie in de toekomst en een resolutie over de situatie 

van Joelia Timosjenko. De Commissie politieke zaken, mensenrechten en democratie van de 

Parlementaire Vergadering Euronest nam de follow-up hiervan voor haar rekening, met uitvoerige 

besprekingen over de thema's die in de resoluties aan bod komen zoals het democratiseringsproces, 

verkiezingen, vrijheid van de media en de rol van het maatschappelijk middenveld. 
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De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU heeft in 2012 verschillende resoluties over 

uiteenliggende onderwerpen aangenomen en daarbij de mensenrechtendimensie in andere beleids-

maatregelen geïntegreerd, en in bepaalde gevallen gewezen op schendingen in ACS-landen. De 

Vergadering heeft in het bijzonder de mensenrechtenschendingen in Libië, Somalië, Mali en in het 

oosten van de Democratische Republiek Congo aangesneden. De Vergadering heeft ook een 

analyse gemaakt van de maatschappelijke en ecologische gevolgen van de mijnbouw in de ACS-

landen, waarbij aandacht werd besteed aan de mensenrechten van arbeiders en burgers die in de 

mijnregio wonen, en stelde zich op het standpunt dat "de toegang tot voldoende voedsel een 

universeel mensenrecht is". De situatie van Isaac David en andere politieke gevangenen in Eritrea, 

en de zaak Eskinder Nega, een vooraanstaand Ethiopisch journalist, kwamen aan bod in het Bureau 

van de Vergadering. 

 

*** 

 

In het algemeen weerspiegelen deze werkzaamheden de inzet van het Parlement om constructief bij 

te dragen tot de opdracht om de mensrechten te integreren in de externe betrekkingen van de EU, 

zoals dat omschreven is in de basisverdragen van de Europese Unie. Het zal voor alle instellingen 

van de EU een gemeenschappelijke uitdaging zijn om de nieuwe institutionele regelingen en 

beleidsinstrumenten te gebruiken teneinde het EU-beleid op dit gebied nog doeltreffender te maken.  
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Parlementaire verslagen over mensenrechten en democratie 

 
• De situatie van vrouwen in Noord-Afrika, 12 maart 2012 

• Mensenrechten in de wereld en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie, waaronder de 

implicaties voor het strategische mensenrechtenbeleid van de EU, 18 april 2012  

• Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA, 

11 september 2012  

• Een strategie voor digitale vrijheid in het buitenlandbeleid van de EU, 11 december 2012 

• Mensenrechtenstrategie van de EU, Resolutie van het Europees Parlement over de herziening van de 

mensenrechtenstrategie van de EU, 13 december 2012 

• Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van 

de Europese Unie ter zake, 13 december 2012 

 



 
9431/13  gys/GRA/ac 171 
BIJLAGE DG C   NL 
 

Resoluties over inbreuken op de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat 
(spoedresoluties) 
 

• Doodstraf in Belarus, met name de zaken Dzmitry Kanavalau en Uladzislau Kavalyou, februari 2012 

• Egypte: recente ontwikkelingen, februari 2012 

• Doodstraf in Japan, februari 2012 

• Mensenhandel in de Sinaï, in het bijzonder de zaak-Solomon W., maart 2012 

• Palestina: aanvallen van Israëlische troepen op Palestijnse tv-zenders, maart 2012 
• Mensenrechtenschendingen in Bahrein, maart 2012 

• Mogelijke terugtrekking van Venezuela uit de Inter-Amerikaanse Commissie voor de 

mensenrechten, mei 2012 

• Mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan, mei 2012 

• Situatie van Noord-Koreaanse vluchtelingen, mei 2012 

• Mensenrechten en veiligheidssituatie in de Sahel-regio, juni 2012 

• Gevallen van straffeloosheid op de Filippijnen, juni 2012 

• Situatie van etnische minderheden in Iran, juni 2012 

• Geweld tegen lesbiennes en de rechten van LGBTI in Afrika, juli 2012 

• Vrijheid van meningsuiting in Belarus, en met name de zaak van Andrzej Poczobut, juli 2012 

• Het schandaal van gedwongen abortussen in China, juli 2012 

• Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers, september 2012 

• Vervolging van Rohingya-moslims in Birma, september 2012 

• Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov, september 2012 

• Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten, oktober 2012 

• Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder de zaak Malala Yousafzai, oktober 2012 

• Situatie in Cambodja, oktober 2012 

• Mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger 

Sattar Beheshti, november 2012 

• Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine, november 2012 

• Situatie van migranten in Libië, november 2012 

• Situatie in de Democratische Republiek Congo, december 2012 

• Discriminatie op basis van kaste in India, december 2012 
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Overige resoluties over mensenrechten en democratie 

 
• Standpunt van het Europees Parlement inzake de 19e zitting van de VN-Raad voor de rechten van de 

mens, 16 februari 2012 

• Aanbeveling aan de Raad over de modaliteiten voor de mogelijke oprichting van een Europees 

Fonds voor Democratie, 29 maart 2012 

• Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de speciale vertegenwoordiger van de 

EU voor de mensenrechten, 13 juni 2012 

• Situatie in Syrië, 16 februari 2012 

• Situatie in Oekraïne, de zaak Joelia Timosjenko, 24 mei 2012 

• Situatie van vrouwen in oorlog, 18 april 2012 

• Situatie in Birma/Myanmar, 20 april 2012 

• Genitale verminking van vrouwen, 14 juni 2012 

• Follow-up van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo, 18 juni 2012 

• Gebruik van justitie voor politieke doeleinden in Rusland, 13 september 2012 

• Situatie in Syrië, 13 september 2012 

• Verkiezingen in Belarus, 26 oktober 2012 

• Verkiezingen in Georgië, 26 oktober 2012 

• Situatie in Oekraïne, 13 december 2012 
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Delegaties van de Subcommissie mensenrechten 

 
• Genève/VN - Raad voor de Mensenrechten, 5-7 maart 2012 

• Jemen, 1-4 mei 2012  

• New York/Algemene Vergadering van de VN (samen met de Commissie buitenlandse zaken), 

28-31 oktober 2012 

• Bahrein, 18-21 december 2012  

• Turkije (Syrische grens inbegrepen), 19-21 december 2012  
 

Hoorzittingen van de Subcommissie mensenrechten 

 
• Inter-Amerikaans mensenrechtenmechanisme 

• Mensenrechten in Rusland, met aandacht voor discriminatie, vrijheid van vereniging en de 

rechtsstaat 

• Geheime praktijken inzake uitlevering en detentie. Hoe de mensenrechten te beschermen tijdens 

terrorismebestrijding?  

• Rechtspraak in de landen van de Arabische lente. Verantwoordingsplicht voor mensenrechten-

schendingen, overgangsrechtspraak en hervorming van het gerechtelijk apparaat  

• Mensenrechten in China 

• De gevolgen van de financiële en economische crisis voor de mensenrechten  

• Mensenrechten en klimaatverandering 

• Het bedrijfsleven en mensenrechten: bevordering van de belangen van de samenleving en een 

verantwoordingsplichtig, transparant en verantwoordelijk ondernemerschap  

• Mensenrechten in Iran  

• Mensenrechtensituatie in Mali 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

- The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1. Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014.  
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2. Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member 

States can potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance 

at the country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping 

operation and establish modalities for coordination between the EU and UN during planning 

and conduct of EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other 

regional organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1 Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014.  

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC.  

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures.  



 
9431/13  gys/GRA/ac 179 
BIJLAGE I DG C   NL 
 

 

In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
•  ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism Strategy 

with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for rule of 

law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14. The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15. By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 

 

 



 
9431/13  gys/GRA/ac 181 
BIJLAGE I DG C   NL 
 

2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

·  ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, 

the UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

· adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of 

trafficking (human beings, small arms, etc.); 

 

· carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

· improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

· improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

· develop inter-agency cooperation; 

 

· strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

· increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. 

This will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized 

international database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

· better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

· improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

· conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

· set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

- As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against 

corruption and fight against cybercrime.  

- In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for the 

rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 

equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of 

the security sector for sustainable democratisation.  

- The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices of its 

Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 

of law before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 
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ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC Europese Commissie 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP Europees Parlement 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 
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FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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