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Open brief aan Premier Rutte: pleit in India voor vrijheid van organisatie en meningsuiting

Geachte heer Rutte,
Van 4 tot en met 6 juni brengt u samen met minister Ploumen, staatssecretaris Dijksma en 60
bedrijven een bezoek aan India. Nederlandse vertegenwoordigers van ontwikkelings-, milieu- en
mensenrechtenorganisaties (NGO’s) zullen geen deel uitmaken van deze delegatie. De Indiase
ambassade heeft te kennen gegeven hen geen visa te zullen verstrekken.
Het bezoek vindt plaats in een context waarin het recht op publieke participatie en organisatie én het
recht op vrijheid van meningsuiting steeds meer onder vuur liggen in India. Ook veel buitenlandse
NGO’s, waaronder Nederlandse, wordt samenwerking met Indiase maatschappelijke organisaties
onmogelijk gemaakt. Visa worden vaak niet verstrekt, vergunningen voor financiële steun worden
niet gegeven en zelfs bankrekeningen worden geblokkeerd.
Het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een reeks NGO’s, waaronder ICCO en
Greenpeace, op een zwarte lijst geplaatst en heeft zelfs bankrekeningen van onder meer Greenpeace
India bevroren. Ongefundeerde beschuldigingen van onrechtmatige financiële transacties worden
vaak als reden hiervoor aangevoerd. Hierdoor dreigt Greenpeace India, met 340 medewerkers, haar
kantoor binnenkort te moeten sluiten. Ook de Ford Foundation, DANIDA en een reeks Indiase
maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties zijn het slachtoffer.
De New York Times schreef hier onlangs over: “Mr. Modi has an ambitious agenda to lift millions of
people out of poverty and play a bigger role on the world stage. He almost certainly cannot attract
the investment he needs while imposing a repressive social order and devaluing India’s greatest asset,
a robust democracy.” VS-ambassadeur Richard Verma verwacht een ‘potential chilling effect’ als de
Modi-regering doorgaat met haar ‘crackdown’, gericht op NGO’s.
India is de grootste democratie ter wereld, met een rijke traditie van maatschappelijke organisaties,
debat en opkomen voor de belangen van de meest rechtelozen en het milieu. Een land met veel
economische potentie, zoals de begeleidende tekst bij de handelsmissie van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland uitlegt: “Premier Modi heeft verbetering van het investeringsklimaat tot
speerpunt van zijn beleid gemaakt. Zijn initiatieven als 'Make in India', 'Clean India' en '100 smart
cities' bieden volop kansen voor Nederlandse bedrijven, vooral wanneer deze specifieke kennis en
technologie leveren die geschikt is voor de Indiase markt.”

In de beleidsnota ‘Respect en recht voor ieder mens’ onderschrijft de Nederlandse regering het
belang van onafhankelijke maatschappelijke organisaties en het risico van beperkingen die hen
worden opgelegd door repressieve wetgeving.
Onderstaande organisaties roepen u dan ook op om niet alleen de economische samenwerking met
Nederland te bevorderen, maar ook aandacht te vragen voor de onontbeerlijke rol van
maatschappelijke organisaties in India. Een gezonde economische ontwikkeling kan niet los worden
gezien van een levendig maatschappelijk middenveld, met respect voor de vrijheid van meningsuiting
en de mensenrechten.
Wij vragen u er de Indiase autoriteiten op te wijzen dat de restricties die aan Greenpeace en andere
NGO’s worden opgelegd in strijd zijn met de grondwettelijke bescherming van het recht op vrijheid
van meningsuiting, vereniging en vergadering.
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Voor meer informatie:
https://www.amnesty.org.in/show/entry/india-curbs-on-greenpeace-violate-right-to-freedom-ofexpression
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b66a7b2c-f3da-11e4-99de-00144feab7de.html#axzz3agzoclFg
http://www.greenpeace.org/india/en/news/greenpeace_india_speaks/
http://www.hindustantimes.com/india-news/ford-foundation-funds-need-government-oversightsays-india/article1-1340434.aspx
http://www.newsweek.com/modis-war-foreign-ngos-will-have-dire-consequences-332314

