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Nieuwe ACS – EU Parnerschapsovereenkomst 

 Veelbelovend, maar bevat misleidende bepalingen over LGBT-kwesties, abortus, CSE en andere schendingen van 

Afrika's soevereiniteit die geschrapt moeten worden! 

 

Het is nog niet te laat!  Urgente maatregelen kunnen van de nieuwe ACS-EU-partnerschapsovereenkomst een 

betere overeenkomst maken voor de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. 

 

10 Kernpunten van zorg met betrekking tot het ACS-

EU-Verdrag   

 

1. Verheft soft law-documenten (ICPD, Peking, 

Strategisch Plan van Maputo, enz.) tot de status van 

verdragsverplichtingen en doet Afrikaanse regeringen 

verantwoording afleggen aan de EU voor de uitvoering 

ervan. 

2.  Verplicht de ACS-regeringen tot "naleving van 

[niet nader gespecificeerde] internationale normen en 

overeenkomsten", waarbij opzettelijk ruimte wordt 

gelaten voor controversiële interpretaties. 

3.  Verplicht de ACS-regeringen tot implementatie van 

alle controversiële documenten over de resultaten van 

de toetsingsconferenties van de ICPD en Peking 

(ICPD-Top van Nairobi, Generatieforum van Peking, 

etc.).   

4. Verplicht de ACS-regeringen tot "samenwerking 

met de mensenrechtenorganen en -mechanismen van 

de VN [d.w.z. VN-comités, onafhankelijke deskundige 

inzake seksuele geaardheid en genderidentiteit - SOGI] en 

tot volledige ondersteuning van het controversiële werk 

van de VN-Mensenrechtenraad". Deze VN-

mensenrechtenmechanismen interpreteren de 

internationale mensenrechtenwetgeving opzettelijk 

verkeerd door te beweren dat goedaardige bepalingen 

zoals het recht op gezondheid ook abortus, seksuele 

rechten, LGBT-rechten en autonome seksuele rechten 

voor kinderen omvatten. 

5. Verplicht de ACS-regeringen tot "coördinatie van 

standpunten" en "stemgedrag" in "internationale en 

regionale organisaties en fora". Op deze fora neemt de 

EU echter meestal standpunten in over levens-, gezins- en 

seksuele aangelegenheden die indruisen tegen de 

religieuze en culturele waarden en wetten van de 

Afrikaanse landen. 

6. De regeringen van de ACS-landen worden verplicht 

toegang te verlenen tot "alomvattende seksuele en 

reproductieve gezondheidsvoorlichting en -

opvoeding" [CSRHE] in overeenstemming met de 

controversiële "technische richtsnoeren" van de VN 

inzake seksuele voorlichting. Deze "richtsnoeren" van de 

VN omvatten onderricht over homofobie, transfobie, 

seksueel genot, en meer. CSRHE is een eufemisme voor 

Wat is de ACS-EU Partnerschapsovereenkomst? 

● Een herziene verlenging van de in 2000 ondertekende 

partnerschapsovereenkomst van Cotonou met een looptijd van 20 

jaar, die de handels- en economische betrekkingen regelt tussen de 

EU en alle 48 Afrikaanse landen bezuiden de Sahara, 16 

Caribische landen, en 15 landen in de Stille Oceaan (ACS). 

● Omvat meer dan 100 landen (lidstaten van de EU + 79 ACS-landen) 

die meer dan 1,5 miljard mensen vertegenwoordigen. 

● Zou in 2020 aflopen, maar is verlengd totdat een nieuwe bindende 

overeenkomst met een looptijd van 20 jaar, de "ACS-EU-

Overeenkomst", tot stand kan worden gebracht.   
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de controversiële Comprehensive Sexuality Education 

(CSE) (zie StopCSE.org) 

7. Het verplicht Afrikaanse regeringen tot het 

implementeren van zeer controversiële "seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten" (SRGR) 

(Artikel 36.2), een term die altijd door de Afrikaanse 

Groep in VN-documenten wordt verworpen, omdat 

volgens het WHO-document "Sexual Health, Human 

Rights and the Law," SRH abortus omvat, LGBT-rechten, 

homohuwelijken, transgender operaties, CSE zonder 

ouderlijke toestemming, enz.  

8. De ACS-regeringen worden verplicht te zorgen voor 

"universele toegang tot seksuele en reproductieve 

gezondheidsartikelen" en "gezondheidsdiensten", 

zonder deze te definiëren. Het Europees Parlement heeft 

in zijn verslag "Over de situatie op het gebied van 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de 

EU" (juni 2021) SRGR gedefinieerd als abortusdiensten, 

seksuele voorlichting, seksuele geaardheid en 

genderidentiteit (SOGI), enz.  

9. De ACS-regeringen moeten aan de EU 

verantwoording afleggen over de uitvoering van hun 

eigen regionale documenten (d.w.z. het protocol van 

Maputo en het actieplan van Maputo). Het 

Maputoprotocol heeft abortus op het Afrikaanse continent 

geïntroduceerd.   

10. Is een frontale aanval op de cultuur en nationale 

soevereiniteit van Afrikaanse staten, door financiële 

hulp afhankelijk te maken van de implementatie van 

schadelijke bepalingen die Afrikaanse regeringen 

consequent en om zeer goede redenen in andere VN-

consensusdocumenten en resoluties hebben verworpen. 

 

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?  

Afrikaanse VN-mensenrechtenexperts zijn waarschijnlijk 

niet geraadpleegd tijdens de onderhandelingen over de 

overeenkomst, en degenen die namens hun landen in 

Brussel over deze overeenkomst hebben onderhandeld, 

zijn waarschijnlijk niet opgeleid in de controversiële en 

opzettelijk misleidende VN-terminologie die de EU bij de 

VN voortdurend opdringt.   

 

Wat moet er gebeuren? 

1. Van de kant van de EU hebben Hongarije en Polen 

geweigerd de overeenkomst in haar huidige vorm te 

ondertekenen, hetgeen de aanneming door de EU heeft 

belemmerd.   

2. Conservatieve leden van het EU-parlement hebben 

formele parlementaire vragen gesteld over de ACS-EU-

Overeenkomst, zoals de vraag of abortus er ook onder 

valt.   

3. De SADC heeft onlangs een gezamenlijk communiqué 

aan de Europese Commissie doen toekomen, waarin 

onder meer bezorgdheid wordt geuit over het feit dat de 

Overeenkomst de beslissingsbevoegdheid over de 

financiering en de uitgaven van de landen van de 

Afrikaanse Unie en de Regionale Economische 

Gemeenschappen van de AU naar andere partijen kan 

verschuiven.  

4. De Afrikaanse Orde van Advocaten heeft de Afrikaanse 

staatshoofden opgeroepen de bepalingen inzake SRGR 

van de overeenkomst te herzien. 

Wat kunt u doen? 

1. Informeer uw regering, parlementen, collega's 

binnen de AU, REC's en uw VN-delegaties over de 

schadelijke elementen van de ACP-EU-Overeenkomst 

door dit document en andere bronnen te delen die op een 

nieuwe site op DeviousEUTreaty.org zullen worden 

geplaatst. 

2. Vraag de Europese Commissie om schriftelijke 

garanties dat geen enkele bepaling in deze bindende 

overeenkomst zal worden geïnterpreteerd om abortus, 

CSE, of LGBT-rechten te bevorderen, die geen consensus 

hebben bereikt in de VN. 

3. Verduidelijk met de Europese Commissie of dit 

verdrag moet worden opgevat als voorrang op 

nationale wetten en verduidelijk wie de beheerders van 

de financiële steun zullen zijn. 

 

 
 

UITEINDELIJKE DOEL 

Afrikaanse leiders bewust te maken van de 

noodzaak ervoor te zorgen dat deze nieuwe 

bindende overeenkomst met de EU, die een 

looptijd heeft van 20 jaar, de Afrikaanse 

religieuze en culturele normen en waarden en de 

soevereiniteit van de Afrikaanse staten 

eerbiedigt. 

 


