
DRINGENDE BRIEF: Ernstige over het hoofd geziene problemen met de ACS-EU-
Overeenkomst! 

 
De ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst is een bindend verdrag met een looptijd van 20 jaar 
dat bijna elk gebied van het openbare en particuliere leven van de EU- en ACS-landen (Afrika, 
Caribisch gebied en Stille Oceaan) binnendringt. Van het dicteren van abortus, tot uitgebreide 
seksuele voorlichting (CSE), tot ouderlijke discipline, en sociale, seksuele, gender en culturele 
normen en meer, dit verdrag gaat veel verder dan de Cotonou-overeenkomst die het moet 
vervangen, en schendt de nationale soevereiniteit op de volgende manieren: 

  

• Verdeelt de OACS-lidstaten in drie afzonderlijke protocollen (Afrika, Caribisch gebied 
en Stille Oceaan) en benoemt de EU als covoorzitter van elk protocol, waardoor de 
collectieve onderhandelingsmacht van de OACPS wordt verzwakt en de macht van de 
EU wordt versterkt.  

 

• Omzeilt de nationale parlementen en draagt wetgevende bevoegdheden over aan een 
Raad van meer dan 100 ministers van buitenlandse regeringen met de bevoegdheid 
om bindende besluiten voor partijen te nemen. 

 

• Vereist op bedrieglijke wijze de legalisering van abortus, prostitutie, het 
homohuwelijk, de LGBT-agenda en de seksualisering van kinderen door middel van de 
eisen om meerdere onschuldig klinkende documenten en "seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten" te implementeren. 

 

• Transformeert meerdere niet-bindende documenten in juridisch bindende verdragen 
met de EU (d.w.z. ICPD, Beijing, en de controversiële resultaatdocumenten van de 
conferentie - verleden, heden en toekomst - evenals regionale overeenkomsten zoals 
het omstreden Maputoprotocol en Maputo-actieplan, en de radicale Consensus van 
Montevideo). 

 

• Vereist samenwerking met de mensenrechtenmechanismen van de VN zoals 
verdragsorganen en VN-deskundigen, die nu ook opdracht geven tot abortus, CSE, 
speciale LGBT-"rechten" en meer. 

 

• Vervangt alle andere verdragen met een suprematieclausule en stelt slim 
"mensenrechten" (die gemakshalve niet gedefinieerd zijn) vast als een "essentieel 
element" van het verdrag, waardoor het onmogelijk wordt voor landen om een 
voorbehoud te maken bij de controversiële bepalingen van het verdrag, waarvan vele 
worden gepositioneerd als "mensenrechten". 

 
 
 
 



OPROEP TOT ACTIE 
 

1. Erken dat de huidige tekst van het verdrag, die de ACS-landen in drie afzonderlijke 
protocollen verdeelt, onaanvaardbaar is.  
 
2. Dring aan op voortzetting van de Overeenkomst van Cotonou, die de OACPS verenigd 
houdt.  Over aanpassingen zou kunnen worden onderhandeld in overleg met de nationale 
parlementen, de rechtmatige wetgevende instanties voor gevoelige seksuele, sociale, gezins- 
en binnenlandse aangelegenheden. 
 
3. Een motie van Malawi steunen waarin wordt opgeroepen de ondertekening door het 
staatshoofd uit te stellen totdat de nationale parlementen de tijd hebben om het verdrag te 
bestuderen en de gebieden aan te pakken die in strijd zijn met de nationale wetgeving. (De 
motie kreeg geen gehoor in Maputo bij de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU). 
 
 
Accepteer niet het argument "het is te laat om wijzigingen aan te brengen omdat de tekst al 

is goedgekeurd". 
 

Het is NOOIT te laat om de kinderen van uw land, ouderlijke rechten, gezins- en culturele 
waarden en vooral nationale soevereiniteit te beschermen! 

 
Ga voor meer informatie en documentatie naar EUTreaty.org 

 


