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TEXT:

Het rapport "Torture in India 2011", onlangs gepubliceerd door het Asian Centre for Human Rights en
medegefinancierd door de Europese Commissie, stelt dat in de periode 2001/2 tot 2009/10 14.231 personen
in politionele en justitiële hechtenis zijn omgekomen. Dit cijfer is afkomstig van de gevallen gemeld aan de
Indiase National Human Rights Commission (NHRC). Volgens het rapport zijn de meeste gevallen een
direct gevolg van marteling in gevangenschap en bovendien slechts het topje van de ijsberg, aangezien de
meeste gevallen van overlijden als gevolg van marteling niet aan de NHRC worden gemeld. Ook heeft de
NHRC geen jurisdictie betreffende de strijdkrachten en registreert het NHRC geen gevallen van marteling
die niet leiden tot de dood.
India heeft de VN Conventie Tegen Marteling (UNCAT) nog niet geratificeerd en heeft geen antimartelingswet. Hoewel door de competente commissie in de Rajya Sabha voorbereid, is een dergelijke wet
nog niet door de regering bij het Parlement ingediend.
1. Wat heeft de Commissie tot nu toe gedaan om de kwestie van systematische marteling en overlijden in
gevangenschap bij de Indiase autoriteiten en in internationale overlegorganen aan te kaarten?
2. Is de Commissie bereid de kwestie van systematische marteling en overlijden in gevangenschap op het
hoogste niveau en met de hoogste urgentie bij de Indiase regering aan te kaarten?
3. Is de Commissie bereid deze kwestie bij de eerstvolgende EU-India Top in februari 2012 te agenderen en
tot overeenstemming te komen betreffende te nemen maatregelen tegen marteling in India?
4. Is de Commissie bereid om, gebaseerd op het rapport "Torture in India 2011" en verschillende andere
publicaties, een onderzoek in het kader van de GSP Verordening (waarvan India de voornaamste
begunstigde is) te starten, om vast te stellen of er inderdaad bewijs is van systematische
mensenrechtenschendingen, en indien dat het geval is, India's handelspreferenties in te trekken?
5. Is de Commissie bereid om deze kwestie aan te kaarten in het kader van de onderhandelingen voor een
EU-India handelsverdrag en om voortgang betreffende deze kwestie (onder andere de aanname van een
anti-martelingswet in overeenstemming met UNCAT) een voorwaarde te maken voor succesvolle
afronding van de onderhandelingen.
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