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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2016Z11756
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van
Buitenlandse Zaken over de beperking van de vrijheid van meningsuiting in
India (ingezonden 10 juni 2016).
Vraag 1
Kent u het rapport «Stifling Dissent – The Criminalization of Peaceful
Expression in India» van Human Rights Watch en de juridische analyse van
VN-rapporteur Maina Kiai over de Indiase wet die buitenlandse giften aan
Indiase organisaties reguleert?1
Vraag 2
Deelt u de analyse van het rapport van Human Rights Watch dat de Indiase
autoriteiten routinematig vaag geformuleerde, te brede wetten als politieke
wapens gebruiken om critici het zwijgen op te leggen en te intimideren, en
die van de VN-rapporteur dat de wet niet in overeenstemming is met het
internationaal recht en met internationale richtlijnen en normen en de
regering ruime discretionaire bevoegdheden geeft die op willekeurige en
onvoorspelbare wijze kunnen worden toegepast?
Vraag 3
Bent u bereid deze zeer zorgelijke ontwikkelingen bij de Indiase regering aan
te orde te stellen? Bent u bereid de Kamer hierover te informeren?
Vraag 4
Bent u bereid in het kader van het Nederlandse voorzitterschap deze kwestie
in EU-verband aan de orde te stellen met als doel dat de EU de ontwikkelingen indringend bij de Indiase regering aan de orde stelt?
Vraag 5
Bent u bereid – mede gezien één van de aanbevelingen in het HRW-rapport –
de sterk tekortschietende vrijheid van meningsuiting in India tijdens India’s
Universal Periodic Review in 2017 aan de orde te stellen en India aan te
moedigen om de VN Speciale Rapporteur voor de bevordering en bescherming van vrijheid van meningsuiting voor een feitenonderzoek uit te
nodigen?
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https://www.hrw.org/news/2016/05/24/india-stop-treating-critics-criminals
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Vraag 6
Wat vindt u van de conclusie in het HRW-rapport dat wetten ter bestrijding
van terrorisme disproportioneel gebruikt worden tegen religieuze minderheden en gemarginaliseerde groepen zoals Dalits? Bent u bereid dit nadrukkelijk
te betrekken bij uw overleg met de Indiase regering?
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